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Oferta dla firm i osób
indywidualnych z terenu
Gminy Rokietnica

USŁUGI MALARSKIE
25 latzenia
iadc
dośw

Zamiatanie mechaniczne ulic, chodników i placów u Odśnieżanie oraz
posypywanie chodników i placów u Usługi: kosą spalinową, kosiarką
ciągnikową bijakową, piłą spalinową, rębakiem u Wywóz nieczystości
płynnych u Dowóz wody pitnej w ilości do 6 m3.

604-345-047

Cennik usług dostępny jest na stronie internetowej: www.puk.com.pl
w zakładce „dla Klienta” lub pod numerem 61 814 57 43.

AUTOMATYKA
DO BRAM
OGRODZENIA • BRAMY
AUTOMATYKA NA CAŁE ŻYCIE

62-001 CHLUDOWO, ul. Poznańska 19
tel. 61-892-70-25 kom. 602-45-88-47

Sprzedaż i Wynajem:

Domów Mieszkań
Działek Lokali Usługowych

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
Sprzedaż projektów domów jednorodzinnych

ul. Szamotulska 36
62-090 Rokietnica
www.tbnieruchomosci.pl
tel. +48 607 601 390

Kwiaciarnia „Zakątek”
Małgorzata Karpiczak-Ostrowska Kiekrz ul. Ostra 3 601-624-653, 8-482-125
Należymy do
międzynarodowej sieci
Poczty Kwiatowej

szeroki wybór kwiatów ciętych i doniczkowych, donic oraz wiele innych ciekawych upominków

Zapraszamy od poniedziałku do soboty od 8.00 do 21.00, w niedziele
od 10.00 do 15.00. Na terenie Gminy Rokietnica dowóz kwiatów gratis!

KOMPLEKSOWE REMONTY DUŻE I MAŁE
WNĘTRZ WSZELKIEGO RODZAJU
t PŁYTA G-K t UKŁADANIE PŁYTEK t UKŁADANIE PANELI
t MALOWANIE t ADAPTACJA PODDASZY t DOCIEPLENIA
BUDYNKÓW t INST. ELEKTRYCZNE t I INNE...

TANIO-SZYBKO I SOLIDNIE    tel. 889 144 052
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Drodzy Czytelnicy,
przed nami wybory samorządowe.
21 października również my, mieszkańcy gminy
Rokietnica wybierać będziemy wójta oraz radnych
naszej Gminy. Moim zdaniem nadchodzące wybory są najważniejszymi ze wszystkich, ponieważ dotyczą one bezpośrednio nas mieszkańców, jakości
życia i perspektyw na przyszłość w naszej gminie.
Nowa droga, a może remont starej przy naszym
domu? Stawka podatku od nieruchomości ? Opłata za wodę i odprowadzanie ścieków? Stworzenie
nowych miejsc w przedszkolach? Kolejne inwestycje dla mieszkańców? … To właśnie od samorządu zależy, czy sprawy te rozwiązane będą po myśli
mieszkańców. To szefowie gmin oraz radni mają
ogromny wpływ na to, jak rozwijać będzie się gmina i to właśnie wójt razem z Radą Gminy muszą
sumiennie zweryfikować zanim np. stawka opłat za
wodę i odprowadzenie ścieków zostanie ustalona.
Radni i wójt – to Oni mają największy
wpływ na to, co dzieje się w naszych sołectwach czy gminie. Dlatego tak ważne jest, by
wziąć udział w zbliżających się wyborach samorządowych.

Zachęcam wszystkich Państwa do tego, aby 21
października wyjść z domów i zagłosować.
Ja wykorzystam swój głos i namawiam Państwa do tego samego. Robię to z determinacją
tym większą, że spotykam niemało osób, które
często krytykują podejmowane decyzje lub tak
ogólnie narzekają, a jak się później okazuje na
wybory nie chodzą! I nie ważne czy to wynika z Ich lenistwa czy z powodu obserwacji na
co dzień zbyt agresywnych i czasami niezrozumiałych debat dotyczących przyszłości naszej małej Ojczyzny, jaką jest gmina Rokietnica.
Jedno jest pewne: mamy demokrację, trzeba
korzystać ze swojego prawa, trzeba iść na wybory, a potem można mieć moralne prawo do
narzekania. Nieobecni
nie mają prawa do narzekania.

Jego Ekscelencji Biskupowi
Zdzisławowi Fortuniakowi,
Panu Wójtowi i władzom
gminy Rokietnica,
Panu Sołtysowi Zębowa
i władzom gminy Lwówek,
Kapłanom i Służbie Liturgicznej,
Policji, Strażakom, Orkiestrze
Dętej i Pocztom Sztandarowym
oraz wszystkim mieszkańcom
Rokietnicy i Zębowa,
którzy odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku

ks. Kazimierza Piechockiego
składa Rodzina

Pozdrawiam
wszystkich Czytelników,
Teresa Wieczorek

Co? Gdzie? Kiedy?
 08.10. – „TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA” - Koncert Chóru Męskiego Kampanii
Druha – podczas koncertu wystąpią : Kapela Zamku Rydzyńskiego oraz Andrzej Ogórkiewicz – bass Gminny Ośrodek Kultury , Rokietnica ul. Szamotulska 29, godz. 18.00 - Wstęp wolny
 17.10. – Akademia Wieku Dostojnego zaprasza na spotkanie z uczestnikami wyprawy amazońskiej RIO HONDO - Część II. Relację z niecodziennej wyprawy do
Puszczy Amazońskiej usłyszymy w wykonaniu Rafała Stasiaka wraz z kolegami. Do kupienia będzie książka relacjonująca wyprawę - Wstęp wolny
		
Sala Biblioteki Gminnej im. M. Konopnickiej w Rokietnicy, ul. Szamotulska 29, godz. 18.00
 21.10. – Wybory Samorządowe 2018 - Lokale wyborcze podczas wyborów samorządowych 2018 będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00
 23.10. – „NAJMILSZE SŁOWO – OJCZYZNA”- eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego – Gminny Ośrodek Kultury, Rokietnica ul. Szamotulska 29, godz.
12.00

Komunikat Akademii Wieku Dostojnego
Po zasłużonych wakacjach Akademia wznowiła swe zajęcia już z początkiem września.
Zdrowy kręgosłup – ćwiczenia 60 minutowe odbywają się w poniedziałki i czwartki, godz 19.00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Prowadzi mgr fizjoterapii Agnieszka Łaszcz. Zapisy na miejscu. Opłata za 1 ćwiczenie 7 zł. Pierwsze zajęcie – gratis. Należy zabrać kocyk, lub matę fitness.
Nordic Walking – spotkania z kijkami w każdą środę, godz. 18.30 przy Ośrodku Sportowym od
strony ronda. Profesjonalne zajęcia prowadzi doświadczony instruktor Polskiego Towarzystwa Nordic
Walking – Dariusz Kosicki. Zajęcia bezpłatne!
Zajęcia komputerowe – z uwagi na trudności organizacyjne termin i miejsce podamy w oddzielnym komunikacie. Informacje można uzyskać tel. 606 365 798.
Uwaga. Akademia zaprasza do udziału w swych zajęciach wszystkich chętnych. Nie wymaga się
legitymacji emeryta, lub rencisty. Jesteśmy otwarci na inne propozycje zajęć. Więcej informacji można
uzyskać pod nr tel. 606 365 798.
Andrzej Deckert
październik 2018

SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA
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WYBORY SAMORZĄDOWE:
21 października 2018 r.
PRZEWODNIK
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wybory samorządowe wyznaczone zostały na niedzielę 21 października 2018r. W tym dniu,
w lokalach wyborczych czynnych od godz. 7:00
do 21:00, wybierać będziemy na okres pięciu lat
radnych do Rady Gminy, radnych do Rady Powiatu, radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i wójta Gminy.
Co się zmieniło?
– najważniejsze nowości
• Po pierwsze długość kadencji. Od 2018 roku
trwać będzie ona dla radnych wszystkich samorządowych szczebli oraz dla wójtów, burmistrzów
prezydentów miast nie 4, a 5 lat.
• Po drugie dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nowe prawo wprowadziło zasadę, że wybrani w roku 2018 będą
mogli ubiegać się o to stanowisko jeszcze tylko
jeden raz – w roku 2023.
• Po trzecie ograniczenia jednoczesnego kandydowania. W najbliższych wyborach kandydować
jednocześnie na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) będzie można jedynie
w tej samej gminie i pod warunkiem zamieszkiwania na jej terenie. Nowe przepisy wykluczają
natomiast jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
a także kandydowanie na radnego gminy i wójta
(burmistrza prezydenta miasta) w różnych gminach. Kandydat może ubiegać się o fotel wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu.
• Po czwarte zmiany w głosowaniu. Zniesiono
możliwość przeprowadzania głosowania w ciągu dwóch dni i ograniczono możliwość głosowania
korespondencyjnego. Zmianie uległa też definicja znaku „X” stawianego na karcie do głosowania. Obecnie „X” oznacza co najmniej dwie linie,
które przecinają się w obrębie kratki.
• Po piąte aż dwie komisje wyborcze w obwodzie. Zamiast dotychczasowej jednej komisji obwodowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie
głosowania i policzenie oddanych głosów, wprowadzone zostały dwie komisje: obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania
oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia
wyników głosowania w obwodzie.
Kto może brać udział
w głosowaniu?
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania)
w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co
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jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców. Jeśli ktoś
nie figuruje w spisie wyborców, powinien najpóźniej do 16 października złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców.
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mają
prawo udziału w głosowaniu (prawo
wybierania) w wyborach do rad gmin
oraz w wyborach wójtów (burmistrzów
i prezydentów miast), pod warunkiem, że
stale zamieszkują na obszarze danej jednostki
samorządu terytorialnego i są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.
Nie mają prawa wybierania osoby:
1. pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu;
2. pozbawione praw wyborczych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu;
3. ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu (częściowo lub całkowicie).
Rejestr wyborców
– dopisanie do spisu wyborców
Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy są wpisywani z urzędu do rejestru
wyborców gminy Rokietnica.
◊ Wyborcy mieszkający, ale nie zameldowani
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy Rokietnica bez zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający czasowo
na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.
◊ Wyborcy zamieszkali na terenie gminy, ale
pod innym adresem niż okręg, w którym są
zameldowani
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy
Rokietnica pod innym adresem aniżeli adres ich
zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy
mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.
Druki wniosków są udostępniane w Urzędzie
Gminy Rokietnica – na stanowisku ds. Ewidencji
Ludności, ul. Golęcińska 1, budynek C w godzinach
przyjmowania interesantów tj.:
• poniedziałek od 12.00 do 18.00,
• środa od 10.00 do 14.00,
• wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.00
lub można je pobrać ze strony internetowej
www.bip.rokietnica.pl/poradnik interesanta/Ewidencja ludności – meldunki /Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców – decyzje.

NAJWAŻNIEJSZE: JAK I NA KOGO
BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ
W wyborach samorządowych głosuje się na odrębnych kartach do głosowania:
◊ na radnych Rady Gminy Rokietnica (nazwiska kandydatów drukowane na szarym tle)
»» Wyborca głosuje tylko na jednego kandydata.
»» Wyborca stawia znak „X” w kratce z lewej
strony obok nazwiska wybranego przez siebie kandydata. Znak „X” Kodeks Wyborczy
określa jako co najmniej dwie linie, które
przecinają się w obrębie kratki.
◊ na Wójta Gminy Rokietnica (nazwiska kandydatów drukowane na różowym tle)
w przypadku 1 kandydata na Wójta:
»» wyborca głosując za wyborem kandydata,
stawia znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska,
»» wyborca głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska
»» zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r.
Kodeks wyborczy art. 273 § 4, jeżeli zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat,
uważa się tego kandydata za wybranego,
jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż
połowę ważnie oddanych głosów.
◊ na radnych Rady Powiatu Poznańskiego (nazwiska kandydatów drukowane na żółtym tle,
wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów – postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska danego kandydata przez co wskazuje jego pierwszeństwo do
uzyskania mandatu)
◊ na radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (nazwiska kandydatów drukowane na
niebieskim tle, wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów – postawienie znaku „X”
w kratce z lewej strony obok nazwiska dane-

go kandydata przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu).
Prosimy nie zapomnieć zabrać
ze sobą do lokalu wyborczego
dowodu tożsamości!
Cisza wyborcza
Od zakończenia kampanii wyborczej (piątek, 19
października, godz. 24.00) do momentu zamknięcia
wszystkich lokali wyborczych (niedziela, 21 października, godz. 21.00) obowiązuje tzw. cisza wyborcza.
W okresie jej obowiązywania zabronione jest:
• zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie
w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list
kandydatów;
• podawanie do publicznej wiadomości wyników

przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych
w dniu głosowania;
• Cisza wyborcza obowiązuje także w Internecie.
Udostępnianie treści i materiałów wyborczych
w mediach społecznościowych również narusza
przepisy Kodeksu Wyborczego.
Naruszenie tych zakazów jest zgodnie z Kodeksem
Wyborczym wykroczeniem i podlega karze grzywny w wysokości 20 zł do 5000 zł.
Ważne terminy
• do dnia 12 października 2018 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania;
• do dnia 16 października 2018 r. - składanie przez
wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na

obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania;
• w dniu 19 października 2018r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej;
• w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00
– głosowanie.
WIĘCEJ INFORMACJI
• na tematycznej podstronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Rokietnica (prawe menu > Wybory i referenda > Wybory samorządowe 2018
http://bip.rokietnica.pl/public/?id=183996
• strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl)
• Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Poznaniu: tel. 61 8541-335, 61 8522-252
Oprac. Bernadeta Kiełb
Biuro Obsługi Rady Gminy
UG Rokietnica

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta oraz o numerach
i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 16 i art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 754 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości, co następuje:
Nr
okręgu
1

2

Granice okręgu wyborczego
ROKIETNICA (ulice: Borowikowa, Bukowa, Cedrowa, Czeremchowa,
Dębowa, Grzybowa, Jagodowa, Klonowa, Leśna, Migdałowa, Modrzewiowa,
Ogrodowa, Orzechowa, Os. Kalinowe, Parkowa, Rydzowa, Szkolna, Trakt
Napoleoński (nieparzyste: do nr 7 / parzyste: do nr 12)

Liczba
Nr
wybieranych
obwodu
radnych
1

ROKIETNICA (ulice: Aleksandra Fredro, Czesława Miłosza, Francuska,
Gen. Józefa Bema, Huzarów, Kosynierów, Koszycy, Kościuszkowców,
Księcia Józefa Poniatowskiego, Legionów Polskich, Leszka, Lubomira,
Łąkowa, Mickiewicza, Noblistów, Paryska, Przy Trakcie, Reja, Reymonta,
Słowackiego, Spacerowa, Sportowa, Szamotulska od nr 30 wzwyż,
Szwoleżerów, Trakt Napoleoński (nieparzyste: od nr 9 wzwyż / parzyste: od
nr 14 wzwyż), Ułanów, Wyspiańskiego)

1

ROKIETNICA (ulice: Błękitna, Boczna, Cicha, Dobra, Działkowa, Graniczna, Jasna, Kolejowa, Konwaliowa, Księżycowa, Miła, Obornicka, Olszynowa, Platynowa, Pogodna, Poranek, Promienna, Przyjemna, Sasankowa,
Senna, Sielska, Słoneczna, Spokojna, Srebrna, Szafirkowa, Świt, Tęczowa,
Topolowa, Urocza, Wesoła, Wierzbowa, Witkowa, Wrzosowa, Złota)

1

4

ROKIETNICA (ulice: Chabrowa, Dworcowa, Gminna, Golęcińska, Kręta,
Krótka, Łanowa, Magazynowa, Makowa, Pocztowa, Podgórna, Rolna,
Serwisowa, Spichrzowa, Szamotulska do nr 29, Wspólna, Zacisze, Zakątek)

1

5

ROKIETNICA (ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cyprysowa, Daglezjowa,
Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Lipowa, Polna, Zielona)

1

3
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Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

Szkoła Podstawowa,
im. Jana Brzechwy,
Rokietnica,
ul. Szkolna 3c

2

Szkoła Podstawowa,
im. Jana Brzechwy,
Rokietnica,
ul. Szkolna 3c

5

6

7

KIEKRZ (ulice: Altanowa, Brzask, Czereśniowa, Dojazd, Górska,
Jutrzenka, Krótka, Letnia, Miodowa, Muzealna, Podjazdowa, Poranek,
Poznańska, Ptasia, Radosna, Sarnia, Starzyńska, Strumykowa,
Strusia, Szkutnicza, Świt, Wakacyjna, Wczasowa, Wesoła, Wiatraczna,
Wierzbowa, Willowa, Zaułek)

1

3

Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy,
Rokietnica,
ul. Trakt
Napoleoński 16

4

Szkoła Podstawowa,
Mrowino,
ul. Szkolna 2

1

5

Świetlica wiejska,
Krzyszkowo,
ul. Koszycy 1

1

6

salka parafialna przy
Kościele, Żydowo,
ul. Przecławska 3

7

Zespół SzkolnoPrzedszkolny,
Napachanie,
ul. Poznańska 26

8

PUK Sp. z o.o.,
Bytkowo,
ul. Topolowa 6

KIEKRZ (ulice: Akacjowa, Bluszczowa, Brzozowa, Duńska, Grecka,
Holenderska, Irysowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kierska, Kolejowa, Leśna,
Lipowa, Ogrodowa, Okrężna, Ostra, Parkowa, Polna, Portugalska,
Powstańców Śląskich, Powstańców Wlkp, Różana, Sadowa, Siostry
Faustyny Kowalskiej, Sosnowa, Spokojna, Świerkowa, Topolowa,
Władysława Raginisa, Włoska, Zaciszna, Zielona, Żeglarska)

1

8

PAWŁOWICE, KIEKRZ (ulice: Błękitna, Boczna, Cicha, Czysta, Kręta,
Łąkowa, Mokra, Prosta, Słoneczna, Tęczowa, Torfowa),

1

9

MROWINO

1

10

CEREKWICA, PRZYBRODA

1

11

KRZYSZKOWO

12

ŻYDOWO, ROSTWOROWO

13

KOBYLNIKI, STARZYNY, ROGIERÓWKO

1

14

NAPACHANIE, DALEKIE

1

15

SOBOTA, BYTKOWO

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1.
Spis wyborców będzie dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Rokietnica w dniach 02.10.2018 r. – 16.10.2018 r.,
w godzinach pracy Urzędu (bud. C).
Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu wyborów rozpoczną pracę o godz. 6:00.
Lokale wyborcze będą otwarte dla wyborców w dniu głosowania 21 października 2018 r. (niedziela) w godzinach od 7:00 do 21:00.
W przypadku wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
istnieje możliwość głosowania:
– korespondencyjnie (zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Komisarzowi wyborczemu
do dn. 08.10.2018 r. – art. 53b Kodeksu wyborczego);
– przez pełnomocnika (zamiar głosowania przez pełnomocnika należy zgłosić Wójtowi Gminy
do dn. 12.10.2018 r. art. 56 Kodeksu wyborczego).
Głosować przez pełnomocnika mogą również wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.
/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica
6

Z prac Rady Gminy
LIX Sesja Rady Gminy
Rokietnica
27 sierpnia br. odbyła się LIX sesja Rady Gminy
Rokietnica. Radni w pełnym składzie, pod kierownictwem Przewodniczącego Rady, p. Adama Piocha, obradowali kilka godzin, a owocem tego jest
aż 18 podjętych uchwał:
UCHWAŁA NR LIX/531/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości: Bytkowo rejon ul. Obornickiej
do ul. Sobockiej w miejscowości Rostworowo
i w miejscowości Sobota rejon ul. Gajówki do
Zachodniej Obwodnicy Poznania
UCHWAŁA NR LIX/532/2018 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Rokietnica dla działek nr 144/9,
144/10, 144/12, 144/14, 144/15, 144/16 i 144/17
UCHWAŁA Nr LIX/533/2018 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Rostworowo i Żydowo, rejon ul.
Rostworowskiej, ul. Jesionowej i ul. Obornickiej
UCHWAŁA NR LIX/534/2018 w sprawie: nabycia
nieruchomości położonych w miejscowości Cerekwica
UCHWAŁA NR LIX/535/2018 w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w miejscowości
Krzyszkowo
UCHWAŁA NR LIX/536/2018 w sprawie: zamiany
nieruchomości położonych w miejscowościach
Cerekwica i Mrowino
UCHWAŁA NR LIX/537/2018 w sprawie: wyrażenia
zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działek nr 209/59, 209/60
oraz 246/264 położonych w miejscowości Krzyszkowo, będących rozliczeniem ustalonej opłaty
adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
UCHWAŁA NR LIX/538/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Ro-

kietnica prawa własności do działki nr 269/11
położonej w miejscowości Napachanie, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej
z tytułu podziału nieruchomości
UCHWAŁA NR LIX/539/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działek nr 22/3, nr
22/11 oraz nr 22/18 położonych w miejscowości
Rokietnica, będących rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
UCHWAŁA NR LIX/540/2018 w sprawie: wyrażenia
zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Rokietnica prawa własności do działki nr 21/19 położonej w miejscowości Rokietnica, będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu
podziału nieruchomości
UCHWAŁA Nr LIX/541/2018 w sprawie: aktualizacji Uchwały Nr LII/493/2018 w sprawie: podziału
Gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
UCHWAŁA Nr LIX/542/2018 w sprawie: aktualizacji Uchwały Nr LII/494/2018 w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze
Gminy Rokietnica, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
UCHWAŁA Nr LIX/543/2018 w sprawie: Statutu

NIERUCHOMOŚĆ W UŁAMKACH

Dlaczego Ja mam płacić podatek?
Zapłata podatku od współwłasności nieruchomości co pewien czas rodzi wiele trudnych pytań.
Zatem należy wyjaśnić czym jest współwłasność.
Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego własność tej
samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku
osobom. W pewnym uproszczeniu, prawo współwłasności to prawo własności przysługujące kilku
osobom jednocześnie.
Polskie prawo wyróżnia dwa rodzaje współwłasności: łączną np. małżeńską wspólność ustawową
i ułamkową. Przy wspólności łącznej nie ustala się
wysokości udziałów współwłaścicieli.
Współwłasność ułamkowa oznacza natomiast, że
każdy ze współwłaścicieli ma ułamkowo określony
udział w danej rzeczy, ale bez fizycznego wyodrębniania jej części. Jeśli nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym należy przykładowo
do dwóch osób – po połowie – każdej z nich przysługuje udział wynoszący 1/2 zarówno w każdym
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metrze gruntu, jak i domu. Natomiast gdy budynek
czy grunt należy do kilku podmiotów, to są one solidarnie odpowiedzialne wobec płacenia podatków.
Organ podatkowy może żądać całości lub części
kwoty zobowiązania od nich wszystkich łącznie, od
kilku lub od każdego z osobna.
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, to stanowi ona odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek uiszczenia podatku od
nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Organ podatkowy może żądać zapłaty od każdego ze współwłaścicieli. Zapłata podatku
w całości przez jednego z nich powoduje wygaśnięcie
zobowiązania podatkowego w stosunku do wszystkich. Bardzo istotnym jest to, aby współwłaściciele
dobrze uregulowali pomiędzy sobą tę kwestię, ponieważ w praktyce często zdarza się sytuacja, w której każdy współwłaściciel zadeklarował opłacanie
swojej części podatku, a po czasie okazuje się, że

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy
UCHWAŁA Nr LIX/544/2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na rok 2018
UCHWAŁA Nr LIX/545/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica
na lata 2018 - 2028
UCHWAŁA Nr LIX/546/2018 w sprawie: przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na sołtysa sołectwa Mrowino – Cerekwica
UCHWAŁA Nr LIX/547/2018 w sprawie: przedłużenia terminu rozpoznania skargi na sołtysa sołectwa Mrowino - Cerekwica
Przygotowała:
Bernadeta Kiełb
Biuro Obsługi Rady Gminy
UG Rokietnica

jeden ze współwłaścicieli nie uregulował swoich
należności i organ podatkowy domaga się od pozostałych zapłaty zaległości.
Podkreślenia wymaga również wyjaśnienie, że
ewentualne rozliczenia i roszczenia między współwłaścicielami należy rozstrzygać między sobą na
drodze cywilnej, bez udziału organu podatkowego.
Aby uniknąć problemów z płaceniem podatków,
oczywiście można znieść współwłasności nieruchomości w każdej chwili w drodze umowy w formie
aktu notarialnego, o ile strony są zgodne.
Niezapłacenie określonego w decyzji podatku
spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej wraz z odsetkami za zwłokę.
Powyższe uregulowania, wynikają z art. 3 ust. 4
ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445) i art. 3 ust.
5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892).
Referat Obsługi Podatkowej,
Opłat Lokalnych i Windykacji
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PROGRAM

UWAGA MIESZKAŃCY!

Ruszył nabór
wniosków
o dofinansowanie
w ramach
programu czyste
powietrze

- w trosce o zdrowie,
klimat i środowisko!
Dofinansowanie nowych źródeł ciepła
i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających
emisję szkodliwych dla zdrowia i
środowiska zanieczyszczeń powietrza.
W ramach rządowego programu Czyste Powietrze
został przygotowany program priorytetowy Czyste
Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie
na termomodernizację budynków.
Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią
w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste
oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan
środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na
ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego.
Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo pod
adresem http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze lub w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15a,
60-541 Poznań, tel. 61 845 62 00 lub 61 845 62 01.
Spotkania w każdej gminie w Polsce
W związku z zakończeniem prac nad programem
priorytetowym, resort środowiska przygotował cykl
spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych.
Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej
emisji spalin oraz smogu, a także o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie.
Część druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste
Powietrze. W trzeciej dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na spotkanie informacyjne
12 października 2018 r. godz. 18.00
Aula dawnego Gimnazjum im. Noblistów
w Rokietnicy, ul. Trakt Napoleoński 16.
Nie przegap spotkania w Twojej gminie!
Referat Ochrony Środowiska
UG Rokietnica
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Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!
Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia,
w tym substancje rakotwórcze!

W Polsce z powodu chorób
wywołanych zanieczyszczonym
powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób,
czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia

Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasz organizm. Mogą powodować:

zaburzenia pracy wątroby

alergie

niedokrwienie serca

choroby płuc

bóle głowy

Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:
- spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja)
- spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa)
- spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja)
- procesów przemysłowych
- emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników,
boisk oraz z powierzchni pylących

To my tworzymy atmosferę
Ogrzewaj mądrze
Zainwestuj w nowoczesny
kocioł i opał wysokiej jakości

Reaguj na zachowania
sąsiadów
Osoby, które palą odpady,

Cieszymy się
z kolejnego sukcesu
wokalistek GOK
Maja Olszowiec zdobyła II miejsce na Festiwalu
Piosenki Młodych Artystów „Rytm Gliwice 2018”,
który odbył się 23.06.2018r, dodatkowo zdobyła na
tym Festiwalu wyróżnienie śpiewając w duecie z kolegą Kubą. W październiku br w Gliwicach odbędzie
się koncert z udziałem najlepszych wokalistów tego
festiwalu.
Z kolei Amelia Kurantowicz podczas I Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej `Golden
Dragonfly odbywającego się 21 września 2018 roku
w Poznaniu wyśpiewała MAŁE GRAND PRIX.
GOK

Program działań mający na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi
ze źródeł rolniczych
Na podstawie ustawy Prawo wodne przyjęto
Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, który wprowadził dla prowadzących produkcję oraz działalność, w ramach której
są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, obowiązek realizowania tzw. programu azotanowego.
Wymagania programu azotanowego obowiązują na obszarze całego kraju od 26 lipca 2018 r. Wyjątek stanowią przepisy dotyczące obowiązku sporządzania planu nawożenia azotem, które zaczną
obowiązywać od 1. stycznia 2019 r. oraz przepisy
dotyczące obowiązku dostosowania miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, które zaczną
obowiązywać w terminie późniejszym.
Rozporządzenie Rady Ministrów jest obszerne
(118 stron), ale najważniejsze dla rolników obecnie to okresy nawożenia oraz dawki i sposoby nawożenia azotem.
Terminy określone w tabeli nie dotyczą podmiotów, które będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach – buraku cukrowym,
kukurydzy lub późnych warzywach. Dopuszczalna
dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla
zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30
kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.
Rolnik, który zakłada uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach i zastosował nawozy
w innym terminie niż określony w powyższej tabeli
jest zobowiązany do przechowywania dokumentów
wskazujących termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin
siewu jesiennej uprawy – przez okres 3 lat od dnia
zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie
posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń
maksymalnych dawek azotu. Terminy powyższe nie
dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbio-
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rów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny
stosowania nawozów to 30 listopada.
Dla gospodarstw o powierzchni użytków rolnych
do 10 ha i o obsadzie zwierząt do 10 DJP (dużych
jednostek przeliczeniowych) – nie ma żadnych wymagań.
Gospodarstwa powyżej 10 ha i do 100 ha użytków rolnych lub do 50 ha upraw intensywnych (Lista upraw intensywnych – załącznik nr 7 do Programu) albo o obsadzie zwierząt powyżej 10 do 60
DJP – obowiązuje rejestr zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem zawierający informacje o:
1. dacie stosowania nawozu
2. rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której
został zastosowany nawóz
3. rodzaju zastosowanego nawozu
4. zastosowanej dawce nawozu
5. terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku zastosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu.
Rolnik jest zobowiązany do przechowywania
rejestru zabiegów, o którym mowa powyżej przez
okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia
azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.
Gospodarstwa powyżej 100 ha użytków rolnych
lub powyżej 50 ha upraw intensywnych albo o ob-

sadzie zwierząt powyżej 60 DJP obowiązuje rejestr
zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem zawierający informacje j.w. oraz plan
nawożenia azotem. Plan nawożenia azotem opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje się w gospodarstwie rolnym przez okres
3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego
na podstawie tego planu. Plan nawożenia azotem
opracowuje się zgodnie z zasadami dobrej praktyki
rolniczej na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności
gleb uwzględniających stosowane odpady i nawozy.
Gospodarstwa posiadające pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska na prowadzenie produkcji. Chodzi tu o podmioty prowadzące
chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie
większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów albo hodowlę świń powyżej 2000
stanowisk dla świń o wadze ponad 3o kg lub 750
stanowisk dla macior. Podmiot, o którym mowa
powyżej obowiązany jest do posiadania planu nawożenia azotem, który musi uzyskać pozytywną
opinię okręgowej stacji chemiczno – rolniczej, nie
później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu
naturalnego lub produktu pofermentacyjnego. Podmiot doręcza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce
stosowania nawozów naturalnych kopię tego planu wraz z pozytywną opinią okręgowej stacji o tym
planie, nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego.
Opracował:
Wiesław Biały

Terminy stosowania nawozów:
Rodzaj nawozów
Rodzaj gruntów
Grunty orne
Grunty orne na terenie gmin objętych
wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do
Programu
Uprawy trwałe
Uprawy wieloletnie
Trwałe użytki zielone

Nawozy azotowe mineralne
i
nawozy naturalne płynne

Nawozy naturalne stałe

1 marca – 20 października
1 marca – 25 października

1 marca – 31 października

1 marca – 31 października

1 marca – 30 listopada
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Wspomnienie
o Ks. Kazimierzu Piechockim
– byłym proboszczu Rokietnicy
Dnia 11 września 2018 roku Pan Bóg wezwał do
wieczności naszego wieloletniego proboszcza, księdza Kazimierza Piechockiego. Przeżył 79 lat, z czego blisko 32 lata właśnie tu, w naszej rokietnickiej
parafii. I choć było to w latach 1978 -2009, wielu
mieszkańców ma wrażenie jakby to było wczoraj.
Ksiądz Kazimierz został zapamiętany przede
wszystkim jako człowiek niezwykle pracowity, cierpliwy, mający czas dla każdego. Bardzo lubił rozmawiać z ludźmi, każdego znał z imienia i nazwiska i tak
się też do niego zwracał, z ciepłem i serdecznością.
Zawsze gościnny, otwarty i szczery. Ale nade wszystko Ksiądz wielkiej wiary, oddany Bogu i ludziom.
Zawsze lubił skromność i prostotę, bo jak mawiał
„w prostocie jest największe piękno”.
Do Rokietnicy ksiądz Kazimierz zawitał wiosną
1978 roku. Kościół już był, ale nie było jeszcze plebanii, więc trzeba było ją zorganizować. I tak po kilku miesiącach w zakupionym budynku przy rogu
ulicy Kolejowej i Krętej w Rokietnicy zaczęła funkcjonować pierwsza plebania, w której zamieszkał
proboszcz wraz ze swoją mamą. Dom ten, niewiele zmieniony, stoi do dziś.
Następnym wyzwaniem był cmentarz parafialny. Z powodu braku cmentarza, wszystkie pochówki odbywały się w sąsiedniej Cerekwicy. Więc tym
bardziej trzeba było działać. I po kilku latach udało
się to zrobić, dzięki sporemu zaangażowaniu społeczności parafialnej. Pozyskany teren poniemieckiego cmentarza i przyległe grunty uporządkowano, obsadzono drzewami, zrobiono pierwsze alejki

i ogrodzono. Na rokietnickim cmentarzu spoczęli
pierwsi parafianie.
W latach osiemdziesiątych lekcji religii nie uczono
w szkole, ale poza nią. W Rokietnicy te lekcje prowadził ks. Proboszcz w kościele. W związku z tym
pojawiła się kolejna potrzeba – salka katechetyczna. A skoro parafianie byli już zaprawieni w pracach
społecznych, od razu ruszono z następną inwestycją, czyli budową plebanii i sal katechetycznych.
W czasach kartek i kolejek, kiedy wszystkiego brakowało, i to przedsięwzięcie udało się szybko doprowadzić do końca.
I nie bez znaczenia była tu postawa ówczesnego
proboszcza ks. Kazimierza, który potrafił ludzi zaprosić do pomocy, a potem razem z nimi pracować,
odpoczywać i modlić się, a za każdą pomoc szczerze
podziękować. Jak mu było ciężko lub coś nie wychodziło, nie narzekał. A kiedy zdrowie trochę szwankowało, mawiał z uśmiechem „no cóż, latka lecą”.
Pasją księdza Kazimierza było wędkowanie. Był to
dla Niego czas prawdziwego odpoczynku, zachwytu nad pięknem przyrody i gorliwej modlitwy. Często powtarzał, że dzisiaj człowiek rzadko zauważa
i docenia to co go otacza, a co jest darem Stwórcy, stąd często przestrzegał „Pan Bóg przebacza zawsze, człowiek czasami, natura nigdy”.
Ksiądz Kazimierz te 32 lata swego życia przeżył
w naszej rokietnickiej parafii czyli: Rokietnicy, Krzyszkowie i Napachaniu. Bardzo zżył się ze wszystkimi i z
każdym z osobna. Cieszył się z ich sukcesów, smucił
gdy spotykało ich coś złego. Starał się służyć dobrą

Nowy obiekt rekreacyjny dla mieszkańców
na placu rumpuciowym w Rokietnicy
Na zebraniu wiejskim w dniu 27 września 2017
roku obecni na nim mieszkańcy Rokietnicy przegłosowali pozytywnie wniosek sołtysa i rady sołeckiej
o zorganizowaniu miejsca rekreacji na tzw. placu
rumpuciowym w Rokietnicy. Znany wszystkim teren
przy Trakcie Napoleońskimi postanowiono we fragmencie utwardzić i posadowić na nim drewnianą,
obszerną altanę z podstawowym wyposażeniem.
Sołtys wraz z radą sołecką zrealizowali podjętą
uchwałę i od 1 lipca 2018 roku można korzystać
z altany, grilla, ławek i koszy na śmieci.
Altana i utwardzenie terenu wokół niej zostało
sfinansowane ze wspomnianego funduszu sołeckiego, z którego zasad od początku jego uruchomienia, korzysta Gmina Rokietnica. Natomiast grill,
ławki i kosze zostały zakupione ze środków finansowych, zabezpieczonych dla sołectwa Rokietnica
w budżecie Gminy.
Nowe miejsce rekreacji przypadło do gustu mieszkańcom. Organizowali tu w ciągu lata spontaniczne spotkania, rodzinne uroczystości, spędzali wolny czas. Ewidentnym niedoborem okazał się brak
oświetlenia. Dlatego jeszcze u schyłku lata, dzięki bezinteresownej inicjatywie jednego z mieszkańców Rokietnicy, altanka zyskała swoją latarnię,
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wewnętrzną lampę z czujnikiem ruchu i skrzynkę
umożliwiającą podłączenie dodatkowych urządzeń
elektrycznych.
Pragnę gorąco podziękować za ten gest Firmie
Kompleksowe Usługi Elektryczne PNP. Dzięki wykonanym nieodpłatnie pracom jest nie tylko widno, ale i bezpiecznie.
Życzymy wszystkim mieszkańcom, którzy będą
tam odpoczywać i grillować, miłego spędzania czasu.
Prosimy o zachowanie takiego porządku, jaki Państwo chcieliby mieć we własnych domostwach (na
terenie obiektu znajduje się miotła i szufelka).
W najbliższej przyszłości przy Trakcie Napoleońskim zostaną ustawione następne kosze, zaś na
placu postawione pojemniki na psie odchody wraz
z woreczkami.
Prosimy właścicieli psów o sprzątanie po swoich pupilach.
Józef Fudala
sołtys Sołectwa Rokietnica
Z ostatniej chwili: – w dniu 21 września 2018 r.
przez bardzo silnie wiejący wiatr została naruszona konstrukcja altanki. Obiekt posiada gwarancję
i zostanie naprawiony przez producenta.

radą, nigdy nie odmawiał pomocy, wspierał każdą
inicjatywę, która mogła dobrze przysłużyć się Jego
parafii. Kiedy był proboszczem w Zębowie czy później, kiedy leżał już ciężko chory, zawsze interesował się tym, co słychać u jego byłych parafian, bo
ich los nie był mu obojętny, zawsze o nich pamiętał, zwłaszcza w modlitwie.
Za czasów pasterzowania księdza Kazimierza
działo się dużo: Święcenia Kapłańskie przyjęli: Ks.
Szymon Stułkowski oraz Ks. Tomasz Ren z Rokietnicy oraz Śluby Zakonne złożyła Siostra Maksymiliana Dojcz z Krzyszkowa. Reaktywowano Ochotniczą Straż Pożarną, powstała Rokietnicka Orkiestra
Dęta, której Ksiądz był wielkim orędownikiem oraz
wiele różnych inicjatyw mających służyć następnym pokoleniom.
Ksiądz Proboszcz Kazimierz Piechocki w Rokietnicy służył Bogu i ludziom. Spoczął na miejscowym
cmentarzu, wśród tych, których sam tu odprowadził. A nam pozostaje o Nim pamiętać, modlić się
za Niego i być wdzięcznym Bogu, że postawił na
naszej życiowej drodze wspaniałego Duszpasterza.
Wdzięczni Parafianie

Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie
dla mieszkańców powiatu poznańskiego

Szczepienia
przeciwko grypie
Powiat poznański kolejny rok – piąty – realizuje
„Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie
dla mieszkańców powiatu poznańskiego”. Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 50 roku
życia, urodzone nie później niż 31 grudnia 1968 r.,
zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego. Wykonanie szczepień odbywać się będzie od
dnia 10 września 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r.:
1) w dni robocze w wyznaczonych przychodniach
lekarskich na terenie gmin
2) w soboty w godz. 10.00-12.00 w siedzibie firmy EDICTUM sp. z o.o. – ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
(tel.: 61 847 04 54).
Podanie szczepionki poprzedzone będzie badaniem lekarskim. Liczba miejsc ograniczona. O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń. Udział
w szczepieniach jest bezpłatny. Realizatorem programu jest firma Edictum sp z .o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 31. Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych powiatu
poznańskiego.

Nowe możliwości
wykonywania połączeń
telefonicznych
z Urzędem Gminy
Rokietnica
Chcąc ułatwić kontakt telefoniczny pomiędzy obywatelem a urzędnikami,
wprowadziliśmy nowe
rozwiązanie. Po połączeniu z centralą (tel.:
61 89 60 600) istnieje możliwość wyboru tematu rozmowy
poprzez odpowiedni numer:
1 – drogi, oświetlenie, inwestycje
2 – budownictwo, zagospodarowanie terenu
3 – podatki
4 – gospodarka odpadami i środowisko
5 – urząd stanu cywilnego i dowody.
Wyżej wymienione tematy są tymi, o które pytacie Państwo najczęściej. Wybór tej metody pozwala
na połączenie z pracownikiem merytorycznym, bez
konieczności znajomości jego numeru wewnętrznego. Jeśli interesującego Państwa tematu nie ma
na liście, można również poczekać na zgłoszenie się
operatora. Oczywiście nadal istnieje możliwość połączenia z pracownikami poprzez wybór odpowiedniego numeru wewnętrznego. Pełna lista numerów telefonów znajduje się pod adresem: http://
rokietnica.pl/referaty-i-samodzielne-stanowiska/.
Wierzymy, że to rozwiązanie ułatwi kontakt oraz
skróci czas oczekiwania na połączenie.
Katarzyna Sokulska
Referat Organizacyjny i Promocji UG Rokietnica

październik 2018

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
POWIATU POZNAŃSKIEGO
skierowany do osób od 50 roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 1968 r.),
zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego.
GMINA
BUKrozsądkiem – zaszczep sięGMINA
KÓRNIK gryGMINA
ROKIETNICA
Zaraź
się
przeciw
W Gminie
Rokietnica
program realizuje:
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego i Specjaliści „Familia”
NZOZ Vigilax Sp. z o.o. Sp. k.
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „ZDROWIE” Sp. J.
Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5, 64-320 Buk
ul. Poznańska 34 A, 62-035 Kórnik
pie, to
program
inwestycyjny
i
rodzaj
ubezpieczePoradnia
Lekarza
Rodzinnego i Specjaliści
ul. Chojnicka 58, 60-480 Poznań-Kiekrz
tel. 61 814 00 91
tel. 61 817 00 43
tel. 609 883 315
nia przed
nieszczęśliwym wypadkiem!
„Familia” S.C.,
ul. Chojnicka 58, 60-480 Kiekrz
GMINA CZERWONAK
GMINA LUBOŃ
GMINA STĘSZEW
Zespół Lekarza Rodzinnego „PRO FAMILIA”
Przychodnia Lekarza Rodzinnego Luboń Żabikowo S.C.
Przychodnia
Zespołu
ul. Działkowa 2, 62-004 Czerwonak
ul. Poniatowskiego 20, 62-030 Luboń
tel.
609Lekarza
883Rodzinnego
315 „MEDICUS” Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 22, 62-060 Stęszew
tel. 61 812 04 00
tel. 61 810 48 31
GMINA DOPIEWO
Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych
ul. Łąkowa 2, 62-070 Dopiewo
tel. 61 814 83 21

GMINA MOSINA
MEDICOMPLEX
ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina
Tel. 570 43 43 43

GMINA KLESZCZEWO
NZOZ „Twój Lekarz” w Tulcach
ul. Poznańska 23, 63-004 Tulce
tel. 61 870 33 50

GMINA MUROWANA GOŚLINA
Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Murowanej Goślinie
ul. Kręta 58, 62-095 Murowana Goślina
tel. 61 812 29 31

GMINA KOMORNIKI
CENTRUM MEDYCZNE
ul. Komornicka 192, 62-051 Wiry
tel. 732 515 515

GMINA POBIEDZISKA
Ośrodek Lekarza Rodzinnego „PRONUS”
ul. Różana 1 F, 62-010 Pobiedziska
tel. 61 817 70 60

GMINA KOSTRZYN
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego
„SANUS” Sp. z o.o.
ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 817 89 99

GMINA PUSZCZYKOWO
„MEDICOR” Sp. z o.o.
Specjalistyczne Poradnie Lekarsko-Stomatologiczne
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo
tel. 61 813 32 03

Tel. 61 813 42 61

GMINA SUCHY LAS
Przychodnia Sucholeska
ul. Obornicka 85, 62-002 Suchy Las
tel. 61 812 52 21

KONKURS
KONKURS
FOTOGRAFICZNY
ŚĆ
FOTOGRAFICZNY
GMINA SWARZĘDZ
Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „DIAGTER” Sp. z o.o.
ul. Piaski 8, 62-020 Swarzędz
tel. 61 817 25 33
GMINA TARNOWO PODGÓRNE
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „VITA LONGA” Sp. J.
M. Napierała-Zielińska, A. Łęska
ul. Ogrodowa 13, 62-081 Przeźmierowo
tel. 61 814 20 41

EDICTUM Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań
tel. 61 847 04 54
- w Poradni EDICTUM wyłącznie w soboty w godz. od 10:00
do 12:00 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

ŚĆ

UWAGA:
PRZEDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA PRAC
DO
19 PAŹDZIERNIKA
UWAGA:
PRZEDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA PRAC
DO 19 PAŹDZIERNIKA

REGULAMIN:
WWW.ROKIETNICA.PL
REGULAMIN:
WWW.ROKIETNICA.PL
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2018 Rokiem Powstania
Wielkopolskiego w Gminie Rokietnica

Z wolnością w polskim sercu
NASZE WYDARZENIA:
Zapraszamy do udziału
w Gminnym Konkursie
Recytatorskim „NAJMILSZE
SŁOWO – OJCZYZNA”
Tradycją rokietnickich wieczornic organizowanych w ramach obchodów Święta Niepodległości tuż po zakończonej mszy św. w intencji Ojczyzny w hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu, jest spotkanie ze słowem. Przeplecione mini recitalem
Rokietnickiej Orkiestry Dętej i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych,
jednoznacznie wiążących się z dniem 11 listopada, zyskało nie tylko przychylność mieszkańców, ale zachęciło do licznego udziału w tym przedsięwzięciu.
Naszymi recytatorami byli dotąd uczniowie Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, gimnazjaliści, a w roku ubiegłym – także nauczyciele.
W wyjątkowym roku 100-lecia Niepodległości oraz upamiętnienia setnej
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego chcemy rozszerzyć formułę spotkań ze słowem i poezją o możliwość włączenia się w nie wszystkich chętnych
mieszkańców. Wielu z Państwa ma swoje talenty i pieczołowicie pielęgnuje
więź z literaturą. Czas więc by dać im zaistnieć. Autorka pomysłu – Lucyna Bigos zastępca dyrektora SP w Rokietnicy, wraz z pozostałymi organizatorami,
gorąco zaprasza.
Co trzeba zrobić? – REGULAMIN
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, a jego celem - uczczenie 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie prezentacji dowolnego wiersza, związanego z tematyką konkursu, którego wykonanie nie
przekracza 3 minut.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1 eliminacje szkolne 2 eliminacje gminne
Jedną kategorią adresatów są uczniowie szkół Gminy Rokietnica oraz Zespołu Szkół im. Zamoyskich.
Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zasad konkursu udzielać będą dyrektorzy poszczególnych placówek. Wyłonieni reprezentanci szkół (po
trzech w każdej z pięciu kategorii wiekowych), wezmą
udział w eliminacjach gminnych, które odbędą się:
23 października 2018 r. o godz. 12.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rokietnicy.

Osobną kategorię stanowią OSOBY DOROSŁE. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu
Szkoły Podstawowej w Rokietnicy przy ulicy Szkolnej 3C i wypełnienie karty
uczestnika. Wszelkie zapytania można także kierować pod adresem e-mail: bigos.lucyna@sp.rokietnica.pl.
Ocena prezentacji w tej kategorii odbywać się będzie podczas eliminacji
gminnych, które, również dla wyłonionych reprezentantów szkół, przeprowadzone zostaną przez Szkołę Podstawową im. J. Brzechwy w Rokietnicy. Powołane jury, biorąc pod uwagę: wybór tekstu, interpretację, technikę wykonania, prezentację oraz ogólny wyraz artystyczny, wyłoni zwycięzców (po jednym
z każdej kategorii).
Karty uczestników należy przesłać do dnia 16 października br. pod adresem:
bigos.lucyna@sp.rokietnica.pl
Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. Jury wyłoni również trzy
prezentacje, które uświetnią Gminne Obchody Święta Niepodległości w dniu
11 listopada 2018 r., stanowiąc słowne dopełnienie muzycznego recitalu Jacka Kortusa w kościele parafialnym w Rokietnicy.
Jeszcze raz gorąco zachęcamy do udziału. Szczególnie osoby dorosłe z poetycką duszą .
10. Jubileusz rodzinnego biegania z im. Dominiki
na Rok Powstania Wielkopolskiego
Kalendarz rokietnickiego Grand Prix Rodzin w Biegach im. Dominiki wyznaczył na swoją jubileuszową dziesiątą edycję rok niezwykły. Sportowe świętowanie musiało mieć zatem również swój niepodległościowo-powstańczy akcent.
I tak się stało. Waleczność na każdej z czterech jubileuszowych tras podbiła
budująca frekwencja. Mimo zimna było gorąco – każdy bowiem wziął sobie
do serca hasło, które m.in. wypisane zostało na biegowych koszulkach dla najwytrwalszych. Tak więc wystartowaliśmy i dobiegliśmy do mety „Z wolnością
w polskim sercu”, zabierając na pamiątkę medal z wyjątkowym, okolicznościowym awersem i rewersem.
Dziękujemy za niezwykły dzień.
Szersza relacja z biegu w numerze 11/2018.

Śladami Powstańczej ,,Rozetki’’
W cyklu obchodów 100-tu letniej rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Sołectwie Mrowino –
Cerekwica zorganizowano konkurs strzelecki. Zgłosiło
się 30-stu uczestników. W wyniku eliminacji wyłoniono trzech zwycięzców konkursu. Najlepsi strzelcy otrzymali puchary ufundowane przez: P. Bartosza Derecha –Wójta Gminy Rokietnica; P. Ryszarda
Ćwirleja; P. Ryszarda Lubka.
Goście tego wydarzenia mogli obserwować warsztaty gdzie Pani Anna Kuś i Elżbieta Wesołowska produkowały Kokardy Narodowe. Prawdziwym hitem
była wystawa zabytkowych pojazdów militarnych,
przejażdżka konnym powozem P. Pawła Chojnackiego i oczywiście prawdziwa wojskowa grochówka
P. Józefa Gawrona wydawana przez P. Karinę Giżińską i Agatę Najdek. Goście mogli również podziwiać bardzo ciekawą kolekcje broni [długiej i krót-
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kiej ] Pana Rafała Gizińskiego. Dziękuję wszystkim
uczestnikom, Druhom OSP Mrowino, Radzie Sołeckiej , Zosi Gizińskiej, sponsorom , oraz Radnemu
Ryszardowi , który przygotował to wydarzenie, nadał mu historyczne tło i sprawnie przeprowadził.
SOŁTYS Róża Lubka

D.P.

TA ZIEMIA OD INNYCH
DROŻSZA
KONCERT CHÓRU MĘSKIEGO KOMPANII
DRUHA STULIGROSZA
8 PAŹDZIERNIKA
ZIERNIKA 2018 r. GODZ. 18.00
SALA KONCERTOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ROKIETNICY

W TRAKCIE KONCERTU WYSTĄPIĄ:
 KAPELA ZAMKU RYDZYŃSKIEG
RYDZYŃSKIEGO
 ANDRZEJ OGÓRKIEWICZ – BAS
DYRYGENT:
DYRYGENT: ANDRZEJ NIEDZIAŁKOWSKI

październik 2018
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XI Rumpuć – relacja
1 września zwykle kojarzy się z rozpoczęciem nauki w szkołach. Jednak dla gminy Rokietnica był to
przede wszystkim dzień rumpucia. Od wczesnych
godzin porannych dnia poprzedniego, trwały prace przygotowawcze na placu, by móc wystartować
z atrakcjami w samo południe dnia następnego. Od
tej pory teren przy zbiegu ulicy Szkolnej z Traktem
Napoleońskim nieprzerwanie tętnił życiem. Goście
z całej wielkopolski przybywali na miejsce, by posmakować lokalnego specjału - rumpucia. Ten nietuzinkowy bohater, niezmiennie serwowany w pierwszą
sobotę września na pożegnanie wakacji, to oprócz
potrawy także gościnna zachęta i przyjemny pretekst do spotkania się na wyjątkowym plenerze.
Jego atutem jest swojskość, sołecki urok tradycji,
zabawa, humor i otwartość. Niczym kocioł jesiennej
zupy, impreza ta godzi wielość, rozmaitość, gusty
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i niemal każdy talent.
Trochę na „diabelską”
nutę. Symbolem wydarzenia jest bowiem buzujący garnek dobrze przyprawionego rumpucia. Zwany przez
niektórych eintopfem, odwrócony do
góry dnem, nawiązuje do wizerunku Rokity – przyjaznego diablęcia mieszkającego ponoć w rokietnickich wierzbach (z gatunku nomen omen – rokita).
Na sporych rozmiarów scenie pojawiali się najróżniejsi artyści, zarówno młodzi, jak i nieco starsi,
amatorzy i profesjonaliści. Nie zabrakło występów
o charakterze patriotycznym i niepodległościowym,
ale również czysto rozrywkowym i artystycznym.
I tak, swoje talenty zaprezentowali: Julia Gąska, Weronika Kędziora, Hania Sztachańska, MUKS Spartan,

grupa taneczna Rokiciaki, zespół FAMA,
Ania Polowczyk i Marta Podulka wraz
z uczniami, ROSfit, Rokietnicka Orkiestra Dęta, Centrum Tańca Blanka Winiarska.
Jak zwykle nie zawiodły Sołectwa. Ich
stoiska, związane z różnorodną tematyką, królowały w plenerowej przestrzeni.
Za najpiękniejsze z nich, zarówno w opinii
Kapituły Konkursowej, jak i publiczności, zostało uznane to przygotowane przez sołectwo Krzyszkowo. W tym roku pomysłowi mieszkańcy zorganizowali tu… WIELKIE PRANIE. Potyczki sołeckie jak
zwykle wzbudziły wiele emocji. Tym razem sprawdzały wiedzę sołtysów i ich drużyn z zakresu historii Polski i gminy. I tutaj również bezkonkurencyjne
okazało się Krzyszkowo.
Deszcz nie zniechęcił obecnych na placu, którzy
licznie wytrwali do końca imprezy. Wydarzenie zakończył koncert gwiazdy wieczoru – Jacka Stachursky’ego z zespołem.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
w organizację imprezy. Są to:
Patroni Honorowi:
• Wojewoda Wielkopolski
• Marszałek Województwa Wielkopolskiego
• Starosta Poznański
• Wójt Gminy Rokietnica
• Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
• Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Patroni Medialni:
• Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu
• Radio Poznań S.A. Rozgłośnia Polskiego Radia
w Poznaniu
• MC Radio
• Telewizja WTK
• Portal epoznan.pl
• Nasz Głos Poznański
• Powiatowa 17.
• „Rokickie Wiadomości”
Sponsor Główny
• Drukarnia Poli Druk Poznań
Sponsorzy Strategiczni
• „Delikatesy 34” z Rokietnicy
• Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy
• Restauracja „Pod Gruszą”
Sponsorzy Premium
• Bajer-Bud
• Chronos Development
• Kingspan Environmental
• Ville Bonaparte
• MG PERFEKT
• POL-CAR
• Lidl Polska
• Duni Sales Poland Sp. z o.o.
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• Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne z Przybrody
• World Wide Recycling
• Eltech-poz sp. z o.o.
• Piekarnia PIEKPOL Sp. j. z Poznania
• Przedsiębiorstwo „RUMCYK” Roman Goraj z Rokietnicy
• ARIEL Sp. j. z Poznania
• ProData
• Gminne Stowarzyszenie Rokietnica 2000
• Bukowianka S.A.
• Centrum Tenisowe Sobota
• Akademia Piłkarska Reissa
• 44 sc, Poznań
• Hurtownia Odzieży SHARK z Poznania
• Przychodnia Lekarza Rodzinnego „CONSULTORIO” w Rokietnicy
• Agronik Skup Zboża Mrowino
• Welco Br. Skład Drewna z Rokietnicy
• Piekarnia Piotr Łakomy z Rokietnicy
• Centrum Tańca Blanka Winiarska
• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
z Rokietnicy
• Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o.
• Gminny Ośrodek Kultury
• Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp.
z o.o. z Rokietnicy
Sponsorzy Biznes
i partnerzy organizacyjni
• Starostwo Powiatowe w Poznaniu
• Pan Rafał Sierżant, Instalatorstwo Elektryczno-Energetyczne, Rokietnica i Pan Leszek Ćwikałowski
• Ośrodek Szkolenia Kierowców, Małgorzata i Andrzej Żebrowscy, Cerekwica
• Clipper Sp. z o.o. z Chludowa
• Studio FitLine, Rokietnica
• LINK Anna i Jakub Sobczak, Rokietnica
• Sklep „Anatol” z Rokietnicy

• Kwiaciarnia „Zakątek”, Małgorzata Karpiczak –
Ostrowska, Kiekrz
• Kwiaciarnia „Bratek”, Marta Wojewoda – Rubak, Rokietnica
• Księgarnia „Literka”, Maria Woźniak, Rokietnica
• Domex Waldemar Miecznik
• Cukiernia „U Kamilka”, Artur Lisiak, Rokietnica
• Cafe Naturiana z Rokietnicy
• Restauracja „Biesiadna”, Piotr Grabiak, Cerekwica
• Akademia Bilardowa z Rokietnicy
• Grochówka z Napachania Edyta Śmiatacz
• Restauracja „Paleta Smaku”, Rokietnica
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy z Rokietnicy
• Zespół Szkolno – Przedszkolny z Napachania
• Gimnazjaliści z Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy
• Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy
• Klub ROSFIT
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin „ROKTAR”
• Rokietnicka Orkiestra Dęta
• Druhowie Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
z Mrowina, Napachania, Przybrody i Rokietnicy
• Komenda Miejska Policji w Poznaniu i zespół
konny
• Wielkopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Poznań
• Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Patrol Saperski, Poznań
• Pan Marian Jakobsze
• PZU
• Stowarzyszenie Rokietnica Biega
• Pan Roman Goraj i Pan Adam Kufel
• Pan Zdzisław Szatkowski
• Wszyscy Sympatycy i Przyjaciele Rokietnickiego Rumpucia
Referat Organizacyjny i Promocji
UG Rokietnica
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Wypoczynek inaczej.

Z czym kojarzą nam się wakacje?
Okres letni kanikuły kojarzony jest zwyczajowo
jako fragment życia z długo wyczekiwanym okresem pożądanego „bezrobocia”. Statystyczny: uczący się lub pracujący przedstawiciel ludzkiego gatunku szuka form psychofizycznych relaksowania
się i odpoczynku by po wakacjach móc w pełni sił
wrócić do nauki lub pracy. Co jednak ma zrobić ktoś
kto relaksuje się przez pracę, ktoś kogo zmuszać
do podjęcia wysiłku nie trzeba, a na dodatek widząc tego efekty nabiera poczucia wartości i czuje
się spełniony. Co róż to lepiej brzmiąca fraza, poszerzająca się skala, no i ta frajda ze wspólnego ensemblowego muzykowania nakręca i wciąga, więc
ładowanie akumulatorów w przypadku muzyków
następuje w ,,biegu” właśnie . Powodowani pasją
wakacje spędziliśmy tradycyjnie z instrumentami
w ręku czego finał miał miejsce w parku Zespołu
Szkół im J. i W. Zamoyskich za co wdzięczni jesteśmy i wdzięczność swą w sposób muzyczny niebawem okażemy dyrekcji szkoły.
Pracowaliśmy tam w sekcjach wykorzystując cudowną, naturalną akustykę pod okiem znakomitych
muzyków : flety prowadził p. Maciej Piotrowski, klarnety / saksofony p. Paweł Pełczyński , puzony\tuba
p. Tomasz Kaczor ,instrumenty perkusyjne p. Pavel
Rys, a trąbki p. Damian Kurek. Wszystkim naszym
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profesorom bardzo dziękujemy ! Ekologów chciałem
zaś uspokoić, znana i często widywana wiewiórka
mieszkająca w parku wcale się nie wyprowadziła .
Rzadziej ukazywała się oczom ludzkim jeno prze to,
iż na skutek wibracji liści więcej spadało i miała się

gdzie chować. Już boję się śledztwa w tej sprawie...
Tuż po kursie, który odbył się w dniach 27-29
sierpnia przyszło nam zweryfikować postępy ( lub
ich brak ! ) jakie poczyniliśmy. Dla seniorów z domu
Radosna Jesień w Przybrodzie koncertowaliśmy
30 sierpnia . Za gorący aplauz bardzo dziękujemy,
zaś pyszności, którymi nas podjęto obiecujemy wybiegać !
Rumpuć. Jak zawsze z nami i na nasz muzyczny
znak ! Dajemy sygnał i startuje zupcia. Po uwerturze
na kanwie melodii ,,Autostop ‘’muzykujemy godzinę i aż żal rozstawać się z tą kochaną publicznością.
Na szczęście szansa na spotkanie już na horyzoncie. Co rocznie w tym samym miejscu, pielgrzymując…Odpust w Sobocie 9go września. Na zaproszenie ks. Krzysztofa Andrzejewskiego przygotowaliśmy
oprawę uroczystej mszy świętej i chwilę po mszy
rozpoczęliśmy już w zupełnie innym anturażu z boku
kościoła nasze muzykowanie. Dziękujemy za cudowne recenzje i po wielokroć silniej za przyjęcie, którego doświadczyliśmy na koniec pobytu u jakże gościnnych parafian z Soboty !!!
Tą radosną, powakacyjną atmosferę niczym znakomicie brzmiący akord, na który nakłada się dysonans przerwała wiadomość o śmierci ks. Kazimierza Piechockiego . Niech będzie mi wolno wrócić
do tego momentu raz jeszcze w osobnym artykule. Nie sposób bowiem odnieść się do tego wydarzenia zestawiając je pośród wielu innych działań

jakie były naszym udziałem niedawno minionych
dni. Towarzyszyliśmy mu w jego ostatniej drodze.
Lato w ,, kryminalnym’’ klimacie pożegnaliśmy
pod dachem GOKu. Miało być pod gwiazdami i z
widokiem na Blue Moon’a ale cóż , plenerowe wydarzenia są obarczone dużym ,,atmosferycznym ryzykiem’’ więc muzykowaliśmy w Sali Muzycznej .
Chciałbym ( będę parł ku temu przy bardziej sprzyjających ,,okolicznościach przyrody’’) by dane było
odkryć dach biblioteki szerszej publiczności. Proszę mi wierzyć, jest to magiczne miejsce o unikalnej
akustyce z widokami które może tchu nam nie zapierają ale sprzyjają oddawaniu się ,,surrealistycznej acz miłej ‘’ przyjemności.
Dziękuję Amelii Kurantowicz, Julii Gąsce, Wiktorii Gawron, Mai Olszowiec , Aleksandrze Maćkowiak oraz naszym śpiewjącym instrumentalistkom: Ani Gicali i Elwirze Cichowlas za współpracę
często w trudnych akustycznie sytuacjach .W sposób szczególny wdzięczność okazać wypada naszej
cudownej publiczności.
Przepraszam, nie zawsze starcza miejsca dla
wszystkich państwa na sali, nie każdemu dane jest
siupnąć sobie i nucić z nami, pokołysać się rytmicz-
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nie. Jesteście dopełnieniem naszej pasji ! Bez WAS
nie odpoczywalibyśmy pracując !
Kończąc w klimacie ostatniego koncertu : śledź-

cie proszę nasze poczynania na FB ROKIETNICKA
ORKIESTRA DĘTA . Do zobaczenia
ZbyŚ KapelmiŚ
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Koncert
dla Seniorów!
30 sierpnia w Pensjonacie Radosna Jesień – Przybroda odbył się koncert naszej Gminnej Orkiestry
Dętej pod kierunkiem Zbyszka Starosty.
40 –stu naszych wspaniałych muzyków postanowiło zadedykować seniorom popołudnie z muzyką. Dla
mieszkańców tego domu było to ogromne przeżycie
a na takty odbieranej muzyki słuchacze reagowali
bardzo spontanicznie.
Z dużym uznaniem seniorzy wysłuchali solowych
wystąpień lokalnych wokalistek w osobach: Anna
Gicala, Wiktoria Gawron, Maja Olszowiec i Aleksandra Maćkowiak.
Oczywiście seniorzy prosili o „bis”, który orkiestra chętnie wykonała. Po wysłuchanym koncercie
Pani Dyrektor Bogumiła Dylewicz i Pani kierownik
placówki Róża Lubka, zaprosiły artystów na przepyszne domowe wypieki, kawę i herbatę.
Kierownictwo Pensjonatu Radosna Jesień oraz
Pensjonariusze składają serdeczne podziękowanie
P. Zbyszkowi Staroście, przesympatycznym wokalistkom oraz całej Orkiestrze.
Sołtys Mrowino – Cerekwica
Róża Lubka

Dzień rodziny
w Niepublicznym Żłobku Myszki Miki

Witamy nowy rok szkolny, ale nie zapominamy
o tym co działo się w wakacje. Pogoda dopisywała,
dlatego tak ciężko było się z nimi pożegnać. Mamy
nadzieje, że kolejny rok szkolny przyniesie mnóstwo przygód, pięknych przyjaźni i świetnej zabawy.
Dzień Rodziny
Spotkaliśmy się z całymi rodzinami, aby świętować wspólnie zakończenie roku szkolnego. Rodzice
wraz z dziećmi byli świadkami inscenizacji Familiady, którą przygotowały ciocie. Po oficjalnym wstępie zajęliśmy się zabawą, którą zapewniali animatorzy wynajęci przez Radę Rodziców. Dzieci korzystały
z zamków dmuchanych, goniły bańki mydlane i bawiły się w piaskownicy. W tym dniu mogliśmy zobaczyć zwierzęta, które żyją w domowych gospodarstwach. Poznaliśmy ich nazwy oraz pokarm jakim
się żywią. Jeździliśmy bryczką i zwiedzaliśmy leśne
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krajobrazy. Po zabawie był czas na poczęstunek przygotowany przez organizatorów. Wspólne pieczenie
kiełbasek w ognisku sprawiło dużo radości nie tylko
dzieciom. Rozmowy, opowiadanie dowcipów integrowały dorosłą część festynu.
Metamorfoza
Nasz żłobek przeszedł metamorfozę. Rozbudowaliśmy się. Mamy dodatkowe dwie, duże sale z nowymi zabawkami, bezpiecznymi dla najmłodszych
dzieci. Plac zabaw z nowymi, urządzeniami i antypoślizgową powierzchnią.
NABÓR DO ŻŁOBKA TRWA.
ZAPRASZAMY !  505-146-740

Przedszkole
4 Pory Roku
WRZESIEŃ
W CZTERECH PORACH ROKU
Wrzesień jest miesiącem, w którym definitywnie
kończą się wakacje i czas wrócić do szkół i przedszkoli.
Z tego powodu nasze progi przekroczyło mnóstwo
radosnych, opalonych i wyrośniętych przedszkolaków. Niektóre ciocie prawie nie poznały swoich dzieciaczków z grupy – tak się zmieniły! Oprócz stałych
bywalców, pojawiły się też u nas nowe przedszkolaki.
Wiadomo, że pierwsze dni w nowym miejscu nie są
łatwe, dlatego ciocie otoczyły je szczególną opieką,
by szybko poczuły się u nas dobrze. Cały początek
września był u nas czasem wielu zabaw w salach

i na świeżym powietrzu- takich, by wszystkie dzieci mogły lepiej się poznać, polubić i każdego dnia
chętniej przychodzić do przedszkola. Już po kilku
dniach ustały płacze i zmniejszyła się tęsknota za
rodzicami, dzieci wchodziły do przedszkola uśmiechnięte i ciekawe tego, co ciekawego dziś się zdarzy.
We wrześniu żadna ciocia nie planowała większych wycieczek, miał być to czas, gdy dzieci poznają
swoją salę, przedszkole, ogród i kolegów. Miały poznawać na spokojnie, bez dodatkowych większych
atrakcji, które mogłyby bardziej je stresować. Poznawaliśmy także najbliższą okolicę przedszkola –
byliśmy na wycieczce w okolicznym sadzie. W czasie jej trwania wszystkie grupy dowiedziały się, jak
wygląda jabłoń, jak smakują różne odmiany jabłek
i jak pięknie pachnie i smakuje świeżo wyciskany
jabłkowy sok.
We wrześniu ruszyły już u nas cykliczne zajęcia:
był koncert Klubu Małego Muzyka ”Bailando lati-

no”, w czasie którego poznawaliśmy pełną temperamentu muzykę latynoską, było DNA zabawy pt.
„Jakie tajemnice kryją w sobie owoce?”. Obchodziliśmy także Dzień Przedszkolaka i Dzień Chłopca.
Było mnóstwo radości, zabaw i pozytywnej energii.
Teraz czekamy na październik – ciocie obiecały
nam już dużo wspaniałych wycieczek.

go etapu w życiu - edukacji szkolnej. Na uroczystość
pożegnania przedszkola najstarsze dzieci zaprosiły swoich rodziców, którzy mogli podziwiać swoje pociechy podczas części artystycznej. Wiersze
i piosenki opowiadały o pożegnaniu, tęsknocie, ale
i nowych wyzwaniach, które czekają na przyszłych
uczniów . Dzieci pożegnały się z przedszkolem a ich
pożegnali młodsi koledzy i koleżanki życząc im sukcesów w szkole. Następnie przyszedł czas na nagrody i podziękowania, pani dyrektor życzyła naszym
podopiecznym sukcesów w szkole a rodzicom podziękowała za zaangażowanie w życie przedszkola. Rodzice złożyli podziękowania za opiekę, cierpliwość, serce i ogromny trud włożony w edukację

małych podopiecznych. Jeszcze raz z całego serca
życzymy Wam, sześciolatki – powodzenia w szkole, wspaniałych przyjaciół i wiary w samych siebie.
Drodzy rodzice, dzieci z Przedszkola Ptyś, z całego
serca dziękujemy Wam za zaangażowanie w zbiórkę na rzecz rodziny, która w wyniku wybuchu butli
z gazem straciła niemal wszystko, meble, ubrania,
zabawki. Potrzebne było wszystko, nasze przedszkolaki oddały swoje zabawki, ubrania, rodzice dołożyli coś od siebie. Okazane przez Państwa wsparcie
przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Wystarczył
tydzień aby zebrać tak wiele. Dziękujemy.
A w sierpniu wracamy po urlopie i zaczynamy
przygotowania do nowego roku szkolnego 

Przedszkole
Ptyś
Lipiec w Ptysiu
Wakacje rozgościły się u nas na dobre, spacery,
pikniki, rysowanie kredą a nawet dni kinowe  Lipiec to dla nas krótki miesiąc, niespełna dwa tygodnie i zaczynamy urlop, ale mimo krótkiego czasu
staramy się aby działo się jak najwięcej. Ale nim to
wszystko zagościło u nas nadszedł czas pożegnania starszaków.

6 lipca 2018 roku nadszedł ten wielki dzień, nasza grupa „0” pożegnała przedszkole. Jeszcze niedawno te dzieci przekraczały po raz pierwszy progi
przedszkola, dziś szykują się do rozpoczęcia kolejne-
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Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2018/2019
Uczniowie Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy rozpoczęli nowy rok
szkolny uroczystym apelem. Koło recytatorskie zaprezentowało krótki program nawiązujący do rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Po powitaniu
przez dyrektora Wojciecha Kaczmarka druga część
programu artystycznego nawiązywała do rozpoczynającego się roku szkolnego.

Zespół Szkół
im. J. i W. Zamoyskich
Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego było wyjątkową chwilą dla bardzo dużej grupy pierwszoklasistów. Naukę rozpoczęli uczniowie klas pierwszych
technikum w zawodach technika: architektury krajobrazu, hotelarstwa, informatyka organizacji reklamy oraz Szkoły Branżowej.
Wyniki matur 2018 – po poprawkach
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała ostateczne wyniki egzaminów maturalnych
z uwzględnieniem sesji poprawkowej 2018. Maturzyści Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy potwierdzili osiągniętymi
wynikami bardzo wysoki poziom kształcenia i przygotowania. Dla zobrazowania kilka danych statystycznych:
Egzamin w skali kraju zdało 86% przystępujących
z uwzględnieniem licealistów oraz techników z czego absolwenci liceum zdali w 90%, technikum 79%,
a uczniowie technikum w Rokietnicy 97,7%. Wynik
o 18,7% wyższy od średniej kraju dla technikum i o
7% wyższy od średniej liceum.
Analizując poszczególne przedmioty biorąc pod
uwagę wyniki licealistów i techników:
• język polski zdało 98% przystępujących w skali
kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 100%
• język angielski zdało 96% przystępujących w skali
kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 100%
• język niemiecki zdało 95% przystępujących w skali
kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 100%
• matematykę zdało 88% przystępujących w skali
kraju, absolwenci technikum w Rokietnicy 96,7%
Na szczególna uwagę zasługuje wynik z matematyki, gdzie absolwenci technikum w skali kraju zdali na poziomie 82%, natomiast nasi technicy
byli lepsi 14,7%.
Ogromne gratuluje dla Absolwentów za tak wspaniały wynik, a dla Grona Nauczycielskiego piękne
podziękowania, życzenia wytrwałości, konsekwencji i dalszych sukcesów.
Wojciech Kaczmarek
Dyrektor ZS im. J. i W. Zamoyskich
w Rokietnicy
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Interwały w życiu człowieka
Interwał (łac. intervallum) dosłownie „miejsce między szańcami” jest pojęciem
wieloznacznym. Zawiera 43 synonimy, zaś krzyżówkowicze mają aż 89 określeń
zastępczych. Interwał najczęściej postrzegany jest jako: rozstaw, rozstęp, przerwa, prześwit, luka spacja. Pojęcie interwał jest stosowane w muzyce, w czasie,
w budownictwie, także w życiu człowieka.
W muzyce jest 15 stopni tworzących interwał od:
pryzma do kwintdecyma. Uczniowie szkół muzycznych znają podział interwałów na między innymi:
proste, złożone, wielkie, małe, melodyczne, oraz
pozostałe. Dla przeciętnego człowieka interwał kojarzony jest z pojęciem przerwa.
Pojęcie interwał jest doskonale znane architektom
i budowniczym. Najprostszym przykładem interwału
w budownictwie są schody. Najczęściej osiem, dziewięć stopni, po których musimy się wspinać tracąc
energię, potem chwila odpoczynku w postaci odcinka poziomowego, płaskiego, czas na wyrównanie oddechu. Jeśli mowa o interwale w czasie, to
mamy na myśli odstęp pomiędzy dwoma zjawiskami.

proporcji pomiędzy wysiłkiem a odpoczynkiem. Naczelną zasadą treningu interwałowego jest stosowanie natężenie w czasie wysiłku fizycznego i odpowiednio długiej przerwy, celem obniżenia tętna
i ciśnienia tętniczego krwi. Tak wielokrotnie powtarzany schemat treningu: praca – wypoczynek, powoduje przyrost sprawności i wydolności fizycznej
u sportowca. Przedstawiony przykład treningu interwałowego w rzeczywistości jest bardziej skomplikowany i przystosowany do indywidualnych cech
sportowca, uprawianej dyscypliny, ilości lat treningu, także płci.
Przestrzegam jednak przed samowolnym stoso-

waniem treningu interwałowego. Wskazana jest
konsultacja ze specjalistami: kardiologiem, lub lekarzem sportowym i trenerem – specjalistą. Podjęcie indywidualnego treningu wiąże się z ryzykiem
utraty zdrowia. Kiedyś funkcjonowało powiedzenie
„sport to zdrowie”. Sport uprawiany rekreacyjnie
jest dla zdrowia. Natomiast do uprawiania sportu
wyczynowego (zawodowego) trzeba mieć zdrowie.
Postscriptum
Do naszej, przepięknej, „uszytej” na miarę XXI
wieku Biblioteki Gminnej wiodą na I piętro szerokie,urzekające swą prostotą schody. Stopni jest 26,
podzielonych na połowy poziomym odcinkiem dla
odpoczynku (interwał!). Dzieci, młodzież, oraz osoby
młodsze nie odczuwają różnicy przy pokonywaniu
13 stopni, zamiast zwyczajowo ośmiu. Odczuwają
zaś osoby starsze nie zdając sobie sprawy – dlaczego. To sprawka zmienionego interwału. Biblioteczne schody są piękne, i niech tak zostanie. Alternatywą jest działająca obok winda.
Adeck.

Interwał w organizmie człowieka
Zjawisko interwału występuje też powszechnie
w życiu każdego organizmu, w tym także człowieka. Skutki interwału występującymi pomiędzy wysiłkiem a odpoczynkiem wykorzystywane są w specjalistycznym treningu sportowców.
Życie ludzkie jest swoistym przykładem interwału.
Zazwyczaj dzień jest spędzany dynamicznie, z większym, lub mniejszym nasileniem aktywności. Noc
jest okresem odpoczynku, wyciszenia,regeneracji sił.
Taki układ interwałowy funkcjonuje ze zróżnicowanym natężeniem od chwili narodzin, aż po śmierć.
W rytmie interwałowym funkcjonuje cały układ
wewnętrzny. Wręcz „książkowym” przykładem jest
układ krwionośny i jego zalewowo – tłocząca pompa,
czyli serce. Serce jest niewątpliwym cudem natury,
może pracować bez przerwy i napraw stosowanych
w innych pompach skonstruowanych przez człowieka nawet ponad 100 lat! Czy jednak bez przerwy?
Otóż nie. Pomiędzy kolejnymi skurczami serca występuje mała, lecz wystarczająco długa chwila odpoczynku. To nic innego, niż interwał.
Schody
Wymyślił je człowiek, by kosztem minimalnego
wysiłku pokonywać wzniesienia, bądź z chodzić.
Stopnie zazwyczaj mają określoną wysokość (1618 cm). Pokonanie każdego z nich wymaga wysiłku fizycznego. Zmęczenie następuje adekwatnie
do ilości „zaliczonych” stopni. Celem krótkotrwałego odpoczynku po około 8 stopniach następuje
niewielkie wypłaszczenie (interwał). Wystarczą 2-3
kroki po terenie płaskim, by obniżyło się tętno i oddech się nieco uspokoił. Pokonując codziennie takie
właśnie schody, a najbardziej dotyczy to mieszkańców 3,4 piętra bez windy, nie zastanawiamy się po
co są te interwałowe przerwy pomiędzy stopniami.
Trening interwałowy.
Sportowcy w okresie przygotowawczym do zawodów stosują różne formy treningowe. Do najskuteczniejszych należy trening interwałowy. Istotą tego
treningu, nie wnikając w szczegóły, jest utrzymanie
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Pokłosie spływu kajakowego 2018.
Korytnica wcale nie taka łatwa jak ją opisują.
Rzeka Korytnica jest lewym dopływem Drawy.
Jej początków należy szukać koło Mirosławca. Dla
kajakarzy dostępna od Starej Korytnicy, aż do ujścia
przy biwaku Bogdanka na trasie spływu Drawą. Do
niedawna była rzadko odwiedzana przez kajakarzy z powodu niskiego poziomu nurtu. Na szczęście
rzadko kiedy z powodu suszy staje się niespławialna, jednak płynąc trzeba uważać, by nie utknąć na
licznych mieliznach.
Korytnica, rzeczka sącząca swój nurt poza DPN
em stała się alternatywą dla Drawy, kiedy to zaczęto stosować limity spływów w Drawieńskim Parku
Narodowym. Teren dziewiczy, urzekający naturalną dzikością, słabo zaludniony jest zaproszeniem
dla tych co chcą powroty do natury.
Wbrew niektórym opiniom, że spływ Korytnicą
jest dla rodzin z małymi dziećmi, ta eskapada jest
wyzwaniem. W swym życiu zaliczyłem kilkadziesiąt
spływów. Ten dwudniowy, Korytnicą, uważam za
jeden z bardziej atrakcyjnych i uciążliwych z uwagi
na mnóstwo leżących drzew. Wymaga sprawności
fizycznej i doświadczenia.
Spływ Korytnicą 17 – 19 sierpnia 2018.
Pomysłodawcą i organizatorem spływu był Radek. Pływał już jako student. Minęły lata, dziś zawsze znajduje czas na dwa coroczne spływy, o czym
wiedzą jego pacjenci, którzy czasem muszą poczekać z bólem zęba. W piątek 17. sierpnia zjawiliśmy
się na biwaku w Nowej Korytnicy nad jeziorem o tej
samej nazwie. Biwak przeznaczony przede wszyst-

22

kim dla stacjonarnych „campingowców” - wędkarzy okazał się i dla nas gościnny. Cena przystępna,
choć brakowało elektryczności i pryszniców. To była
nasza baza wypadowa. Do dyspozycji dwie zadaszone wiaty, ognisko zaopatrzone w wystarczającą ilość drewna.
Było nas 11 tu. Większość poznała się na biwaku.
Mimo sporej różnicy wieku, wszyscy niemal natychmiast się zintegrowali przy ognisku, gdzie panował
niepodzielnie wraz ze swą gitarą Maciej i bogatym repertuarem muzyczno-wokalnym. Swoista, wybuchowa mieszanka country, szant osłodzonych „Dżemem”
,okraszona autorską konferansjerką prezentacja naszego barda (obowiązkowo w kapeluszu podobno
kowbojskim) przyciągnęła i pozostałych pozostałych biwakowiczów. Ognisko przygasało sporo po
północy, a my udaliśmy się na odpoczynek w namiotach. Pobudka o 7.00 , bo o 8.30 czekał nas
transport i przewóz do Starej Korytnicy. Namioty
i samochody zostają. Stróżuje Darek.
Start o 9.45. Na trasę wyrusza 7 kajaków jedynek i dwa dwuosobowe. Pierwsze wrażenia. Rzeka wąska, płytka, woda chłodna. Odcinek pierwszy
o żwawym nurcie, uważać należy na liczne mielizny.
Po drodze liczne niespodzianki w postaci powalonych drzew omijamy bez większego trudu. Atrakcją są dwa jazy. Oba są do przepłynięcia, choć kajak
nabiera trochę wody. Dopływamy do J. Studnickiego. To małe, bardzo płytkie jeziorko (głębokość 0,5
– 3m) zaleca się opłynąć z lewej strony. My płynęliśmy z prawej – bez przeszkód. Za jeziorem rzeka

meandruje przez parę kilometrów w łąkach spowalniając swój nurt. Bujna roślinność podwodna
trochę utrudnia wiosłowanie. Najmniej atrakcyjny odcinek całego spływu.
Ostatnim odcinkiem przed biwakiem jest urokliwe Jezioro Nowa Korytnica.
Do naszego biwaku pozostała jeszcze godzina wiosłowania. Czas płynięcia wyniósł ok 4 godzin, mimo
że robiliśmy przerwy, zaś nasze urocze dziewczyny
Ewa i Kasia wyraźnie kontemplowały uroki przyrody i dotarły z półgodzinnym poślizgiem.
Na miejscu nieco zmęczonych, choć usatysfakcjonowanych kajakarzy witał Darek z niespodzianką – pokaźnym garnkiem własnoręcznie ugotowanej fasolówki z wkładką.
Wieczorne ognisko przyciągnęło znów gości z dodatkową gitarą. Wspaniała pogoda i atmosfera ogniskowa zachęcała do aktywnego udziału wokalnego
w towarzystwie obu gitar.
Niedziela – drugi etap. Dłuższy, bez jezior, za to
obfitujący w bardzo liczne przeszkody. Mielizny, powalone drzewa i dwie przenoski: przy pstrągarni
w Sówce i stopniu widnym w Jaźwinach. Po drodze
mijaliśmy spływ z małymi dziećmi. Jego uczestnicy mieli ogromne problemy i podejrzewam, że nie
był to ich dobry pomysł. Ostatni kilometr dał nieźle
w kość, płynęliśmy go godzinę! Wreszcie po ponad
6 godzinach ukazał się most, stamtąd już tylko 180
m do biwaku Bogdanka. Tam Korytnica wpływa do
Drawy. Znajdujemy się w Drawieńskim Parku Narodowym. Czeka na nas transport do naszego biwaku
w Nowej Korytnicy. Zostaliśmy przywitani tym razem wyśmienitym kapuśniakiem. Darek – koniecznie musisz być na przyszłorocznym spływie Dobrzyca- Piława- Rurzyca!
Szybki posiłek, zwijanie namiotów, pożegnanie
i w drogę do domu.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
Reasumując. Spływ dwudniowy Korytnicą jest
godny polecenia. Niezależnie od poziomu wody
(mogą występować liczne mielizny) trasę należy
zaliczyć do uciążliwych, wymagających minimalnego choć doświadczenia. Dla początkujących i rodzin z małymi dziećmi zdecydowanie polecam Piławę, lub Rurzycę – rzeki dopływu Gwdy.
Andrzej Deckert

Podopieczni Stowarzyszenia ROKTAR na
treningu samodzielności w Pszczewie
Już po raz trzeci Stowarzyszenie ROKTAR zorganizowało dla swoich podopiecznych trening samodzielności, który trwał cztery dni,
w dniach od 7 do 10 sierpnia br. Wyjazd osób
z niepełnosprawnościami wraz z terapeutami został
zorganizowany w ramach realizacji zadania „Wyjazdowy trening samodzielności – kilkudniowa impreza rekreacyjno turystyczna o charakterze integracyjnym dla osób z niepełnosprawnościami”, które
było współfinansowane przez Starostwo Powiatowe
w Poznaniu. Tegoroczne zadanie było realizowane
w Ośrodku Wypoczynkowym „Jeziorak” w Pszczewie. W drodze do Ośrodka zwiedzaliśmy Centrum
Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach,
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gdzie uczestnicy poznali dawne zawody, takie jak
na przykład: kowal, szewc, stolarz, pszczelarz. Ponadto mieli możliwość wykonać samodzielnie wazonik ceramiczny i świeczkę z wosku pszczelego.
Uczestniczyli również w warsztatach gospodarstwa
domowego, gdzie poznali dawne sposoby robienia
prania. Następnie wszyscy udali się w dalszą podróż
do Pszczewa, gdzie było realizowane zadanie. Wyjazd ten ma duże znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym jego celem jest doskonalenie umiejętności życia codziennego, niezbędnych
w przyszłym, samodzielnym życiu uczestników
zadania. Z drugiej strony, w tym czasie, rodzice/
opiekunowie mogą pozwolić sobie na chwilę wy-

tchnienia, ponieważ na co dzień przez 24 godziny opiekują się swoimi dziećmi/wnukami/rodzeństwem. Do codziennych obowiązków uczestników
wyjazdu należało: pobudka o wskazanej godzinie,
ubranie się odpowiednio do pogody, ścielenie łóżka,
sprzątanie w swoim pokoju, przyjmowanie leków
o odpowiedniej porze, ćwiczenie samodzielności
podczas przygotowania i spożywania posiłków oraz
porannej i wieczornej toalety. Ponadto uczestnicy
uczyli się zagospodarować swój czas wolny. Ośrodek, w którym mieszkaliśmy jest położony nad Jeziorem Duży Szarcz. Miał w swojej ofercie wiele
atrakcji, z których mogliśmy korzystać. Uczestnicy
chętnie grali w gry planszowe na świeżym powietrzu, korzystali z kąpieli w jeziorze oraz z pływania
na rowerach wodnych, a także bawili się na wieczornej dyskotece. Nie zabrakło też ochotników na
dłuższy spacer do centrum Pszczewa i do zwiedzania
Muzeum Domu Szewca. Podczas wyjazdu był również czasu na spotkania i rozmowy przy wspólnej
kawie i słodkościach. Podopieczni Stowarzyszenia
chętnie spędzali wspólnie czas, wspierali się i pomagali sobie nawzajem.
Zadanie było
współfinansowane
przez
Starostwo Powiatowe w Poznaniu i ze środków
własnych Stowarzyszenia.
Elżbieta Kram – Stowarzyszenie ROKTAR
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Na Osiedlu Spokojnym w Rokietnicy
dobiegają końca roboty ziemne.
Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica”, którego
ostatnią – piątą składową jest budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Spokojnym
w Rokietnicy, powoli finiszuje. Do wykonania pozostała część technologiczna – uzbrojenia studni

zaworowych podciśnieniowych oraz uruchomienie. Wykonawca jest związany terminem do końca października br.
Do tej pory w ramach całego projektu zrealizowano następujące inwestycje:

• „Przebudowa przepompowni wodociągowej
przy ul. Szkolnej w Rokietnicy na Stację Uzdatniania Wody”,
• „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami
w miejscowości Krzyszkowo, gm. Rokietnica”,
• „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami
w miejscowości Napachanie, gm. Rokietnica”,
• „Modernizacja systemu transportu ścieków budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo - Bytkowo, gm. Rokietnica”.
Warto przypomnieć i podkreślić:
• wartość całego projektu to 16,6 mln zł netto,
• unijne dotacja to 10,6 mln zł netto,
• wydatkowano 11,1 mln zł netto,
• oszczędności sięgają 5,5 mln zł netto.
Ü

Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyszkowie, rok 2016

Stacja Uzdatniania Wody, Rokietnica, ul. Szkolna, rok 2016

Budowa sieci kanalizacyjnej w Napachaniu, rok 2017

Budowa rurociągu tłocznego z Osiedla Zmysłowo
do Oczyszczalni Ścieków w Bytkowie, rok 2017

Budowa sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Spokojnym w Bytkowie, rok 2018

Budowa sieci kanalizacyjnej na OsiedluSpokojnym w Bytkowie, rok 2018
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Û
W ramach projektu powstaną aż 24 km sieci,
a możliwość podłączenia do niej uzyska ok. 1100
mieszkańców Gminy Rokietnica. Wybudowana sieć
to także przyszłościowo szansa na podłączenie nowopowstających budynków. Wartość przedsięwzięcia,
poza oczywistym wymiarem finansowym, jest trudna do przecenienia pod względem ekologicznym.
Obecnie toczą się rozmowy z Narodowym Fun-

„Stare” Rostworowo
zostanie skanalizowane
Sieć kanalizacyjna powstanie w ul. Sobockiej
i Ogrodowej. Zadanie ma się zakończyć w grudniu 2019 roku.
We wrześniu br. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłosiło przetarg na realizację powyższego zadania. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
na obszarze tzw. „starego” Rostworowa. Zadanie
obejmie również likwidację starej oczyszczalni ścieków w Żydowie. Jej modernizacja pociągnęłaby za
sobą koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku
do efektu końcowego. Dlatego zdecydowano o zastąpieniu starej oczyszczalni nową, zautomatyzowaną przepompownią ścieków, która zabezpieczy
zbiór ścieków bytowych z terenu całego Żydowa.
Inwestycja zakłada również budowę odcinka ruro-

RUMPUĆ po raz
jedenasty…
To już tradycja. Od 11 lat RAZEM podczas imprezy plenerowej „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na
rumpuć”. W tym roku również w pierwszą sobotę
września Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp.
z o.o. zaprosiło jej uczestników do udziału w specjalnie przygotowanych atrakcjach.
Otworzyliśmy dla Was… mydlarnię. Na bazie naturalnych składników powstawały śliczne zapachowe mydełka – kropelki wody, o przeróżnych aromatach, które z powodzeniem mogą odświeżać wnętrza
szaf, czy szuflad. Nasza PUKowska „manufaktura”
cieszyła się ogromnym powodzeniem, a wybór zapachu dodawanego do glicerynowej bazy, dostarczył mnóstwa radości i śmiechu zwłaszcza najmłodszym uczestnikom imprezy. Czy musimy dodawać,
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duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, dotyczące możliwości rozszerzenia
projektu w ramach wypracowanych oszczędności,
które za zgodą NFOŚiGW będą mogły zostać zaangażowane m.in. w uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Tarnowskiej w Napachaniu, wzdłuż ul. Poznańskiej w Mrowinie oraz
w Kiekrzu na osiedlu Europejskim i na ul. Błękitnej.
Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

Sp. z o.o. intensywnie pracują, aby sprostać wszelkim wymaganiom i obwarowaniom, narzuconym
przez unijne procedury.

ciągu tłocznego z Żydowa, poprzez Rostworowo, do
oczyszczalni ścieków w Bytkowie.
Przewidywany koszt inwestycji to ok. 2,5 mln
zł netto. Zadanie zostanie sfinansowane pożyczką
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Planowany termin
zakończenia przedsięwzięcia: grudzień 2019 roku.
O inwestycjach i procedurach przetargowych
prowadzonych przez PUK można na bieżąco czytać na www.puk.com.pl. Zachęcamy do odwiedzin.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
we wrześniu br. ogłosiło przetarg na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Wakacyjnej w Kiekrzu. Mieszkańcy tego rejonu od dłuższego czasu
uskarżali się na złą jakość wody w przydomowych
studniach. Wykonane na koszt PUK badania próbek wody potwierdziły doniesienia Mieszkańców.
Wyniki przeprowadzonej ekspertyzy przypieczętowały decyzję o realizacji inwestycji. Były też podstawą do ubiegania się w WFOŚiGW w Poznaniu
o umarzalną pożyczkę.
Całkowity koszt zadania szacowany jest na ok. 240
tys. zł netto. Powstanie 680 m wodociągu. Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcie rozpocznie się pod koniec 2018 roku, a zakończy w czerwcu 2019 roku.
O inwestycjach i procedurach przetargowych
prowadzonych przez PUK można na bieżąco czytać na www.puk.com.pl. Zachęcamy do odwiedzin.

Ulica Wakacyjna
w Kiekrzu z wodociągiem
Z końcem 2019 roku do domów Mieszkańców ul.
Wakacyjnej w Kiekrzu popłynie woda z wodociągu. Inwestycja ma zostać wsparta pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
że najczęściej wybieranym zapachem był aromat…
gumy balonowej? J
Milusińskim pokazaliśmy też, jak na co dzień wygląda nasza praca. W miniaturze miasteczka, zbudowanego w całości z surowców wtórnych, pojawiły się domy, bloki, budynki użyteczności publicznej,
drzewa, koparka, wóz asenizacyjny, wywrotka, śmieciarka, a nawet hydrant i biurowiec PUK! J Frajdą
było przerzucić piasek koparką i „odebrać odpady
komunalne” z mini-kubłów na śmieci. Cieszymy się,
że mogliśmy w przyjaznej formie zabawy przekazać
dzieciom podstawowe informacje na temat profilu
naszej działalności.
Nie mniej radości dostarczyły odwiedzającym nasze stoisko PUKowskie kalambury. Ileż było śmiechu
przy próbie rysowania wcale nie tak oczywistych haseł! Projektowanie sieci wodociągowej, zawór podciśnieniowy, woda pitna, studzienka kanalizacyjna –
to tylko niektóre z nich. Niemniej, bawiące się z nami
rodzinne zespoły poradziły sobie świetnie. Gratulujemy rozległej wiedzy i talentu plastycznego. J

O inwestycjach, terminach i procedurach przetargowych prowadzonych przez PUK można na bieżąco czytać na www.puk.com.pl. Zachęcamy do
odwiedzin.

Przez cały czas aktywności naszego stoiska nasze Pracownice służyły też swoim doświadczeniem
i informacjami, odpowiadając na pytania o świadczone przez PUK usługi. Jest nam niezmiernie miło,
że nawet w tak nieformalnych warunkach jesteście
Państwo zainteresowani naszą działalnością. Zapraszamy do dalszej współpracy.
Nasza obecność podczas 11. RUMPUCIA to też
przygotowanie placu i dbałość o porządek na nim
podczas imprezy, bieżące opróżnianie kubłów na
śmieci, nadzór nad agregatami prądotwórczymi
i rzecz jasna, napełnienie wodą rumpuciowego
garnka. J Chcemy w tym miejscu podziękować
naszym Pracownikom, którzy wzorowo wykonali
powierzone Im zadania. Piątka, Panowie!
Dziękujemy, że ponownie byliście z nami. Wierzymy, że spotkamy się ponownie za rok. Wymyślimy
dla Was coś fajnego. J Do zobaczenia!
Fot. Adam Michta
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Emeryci odkrywali skarby Małopolski
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jest następstwem wzmożonego rozwoju górnictwa
i hutnictwa, który miał miejsce w czasach średniowiecza. Obecnie jest ostoją siedliskową Natura 2000.
Kolejnymi atrakcjami był zamek Ogrodzieniec, najbardziej okazałe Orle Gniazdo spośród wszystkich
zamków Jury, Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej –
Opiekunki Rodzin w Pilicy, Klasztor Franciszkanów,
ruiny zamku Pilcza w Smoleniu oraz groby żołnierzy
z czasów I i II wojny światowej, m.in. grób Stanisława Paderewskiego, brata Ignacego Paderewskiego.
Kolejne dni to kolejne ciekawe miejsca, z których
słynie Małopolska, m. in. zamek w Pieskowej Skale,

M

G

Na jesienną wycieczkę w Jurę Krakowsko-Częstochowską wybrało się Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów „Pod Kasztanem” z Cerekwicy. Wyjazd
odbył się w dniach 28 sierpnia - 3 września 2018
roku i był to bardzo aktywnie spędzony czas. Już
pierwszego dnia zwiedziliśmy Muzeum Wsi Opolskiej, które jest jedynym muzeum na wolnym powietrzu w województwie opolskim. Ekspozycja muzeum składa się z prawie 50 wiejskich zabytkowych
budowli drewnianych, które są wyposażone i urządzone wewnątrz w oryginalne sprzęty, narzędzia
i meble, jest ona swego rodzaju „zaklętą w drewnie” historią wsi śląskiej, która przez bezpośredni,
niemalże namacalny, kontakt z eksponatami staje się bardziej dostępna i zrozumiała dla zwiedzających. W godzinach wieczornych zakwaterowaliśmy się w Ośrodku Rekreacyjnym „Leśny Zakątek”
w Jaroszowcu.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Klasztoru Paulinów – Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej – Patronki Rodzin, następnie cmentarza wojennego w Kotowicach, tajemniczych, owianych
licznymi legendami ruin zamku w Mirowie, którego fundację przypisuje się Kazimierzowi Wielkiemu
oraz zamku w Bobolicach, na którym kręcony jest
serial historyczny „Korona królów”.
W czwartek zobaczyliśmy jedną z większych ciekawostek przyrodniczych i krajobrazowych w Polsce, mianowicie Pustynię Błędowską. Pustynia ta

Współfinansowane
ze środków
Gminy
Rokietnica
IN A

A

Stowarzyszenie Emerytów Rencistów „Pod Kasztanem”

Ojcowski Park Narodowy (Źródło Miłości), Brama
Krakowska, spod której część wytrwałych uczestników podeszła pieszo do Jaskini Łokietka. Odwiedziliśmy również Jaskinię Nietoperzowa w Jerzmanowicach, kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Racławicach położony na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej oraz Sanktuarium Matki Bożej Paczółtowskiej. Następnie Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej wraz z ekspozycją
muzealną i zamek Rabsztyn wraz z Chatą Kocjana.
Niedziela była dniem odpoczynku po bardzo
aktywnym tygodniu, wspólne śpiewy z akompaniamentem akordeonu, ćwiczenia na przyrządach
i pływanie w basenie, z którego korzystaliśmy codziennie zregenerowało nasze siły.
W poniedziałek, 3 września pożegnaliśmy „Leśny
Zakątek” i udaliśmy się w drogę powrotną zwiedzając Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego
(Muzeum Wikliny), Muzeum Afrykanistyczne oraz
Bazylikę św. Andrzeja i Rynek w Olkuszu. Wróciliśmy
zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń, Małopolska zachwyciła nas, z pewnością jeszcze tu wrócimy!
Serdecznie dziękujemy Organizatorom wycieczki, Gminie Rokietnica za dofinansowanie z małych
grantów, jak również ZUK ROKBUS - kierowcy p.
Wiesiowi.
R. Olejniczak
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Wieści z Krzyszkowa

Potrójne
zwycięstwo
dla Sołectwa
Krzyszkowo

100 rocznica odzyskania niepodległości, zachowane stare fotografie w rodzinnych albumach oraz
wspomnienia mieszkańców stały się inspiracją, aby
podczas tegorocznego „Rumpucia” zaprezentować
„Dzień powszedni w niepodległej”. Ukazaliśmy codzienne czynności, jakie wykonywały gospodynie,
podczas gdy ich mężowie walczyli o wolność Ojczyzny.
Tegoroczny „Rumpuć” dla Sołectwa Krzyszkowo
był wyjątkowy. Dzięki zaangażowaniu licznej grupy

mieszkańców w konkursie na „Najpiękniejsze Stoisko” zdobyliśmy nagrodę Publiczności. Również kapituła konkursowa doceniła wysiłek i zaangażowanie
mieszkańców przyznając dla Sołectwa Krzyszkowo
I miejsce. Miłą niespodzianką dla sołeckiej drużyny była wygrana w konkursie „Sołeckie Potyczki”.
Szanowni mieszkańcy bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy-

czynili się do Naszego sukcesu. Bez Waszego zaangażowania nie byłby on możliwy. JESZCZE RAZ
WSZYSTKIM BARDZO SERDZECZNIE DZIĘKUJĘ!.
W sposób szczególny pragnę podziękować kapitule konkursowej oraz wszystkim gościom, którzy oddali głos na Nasze sołeckie stoisko. Serdecznie Dziękujemy.
Sołtys M. Chojnacka

darowanych bardzo serdecznie. Należy tu podkreślić, że Ci darczyńcy wiedzą ile czasu i sił każdy z sołtysów musi poświęcić, chcąc dobrze pełnić swoją
funkcję. Nagrody są skromną formą podziękowania dla nich za ich duże poświęcenie dla mieszkańców i promocji naszej Gminy Rokietnica. Dziękuję też mojemu koledze z Stowarzyszenia Tomkowi
Wierzbickiemu za pomoc w przygotowaniu nagród.
Tym razem przepraszam, świadomie nie podałem

imion i nazwisk Sponsorów, ale wiem, iż ich serce
jest wielkie. Dziękuję. Do zobaczenia
w przyszłym roku!

Rumpuć `2018

Główna nagroda
Gminnego
Stowarzyszenia
Rokietnica 2000
Jak co roku Gminne Stowarzyszenie Rokietnica
2000 ufundowało główną nagrodę w postaci roweru, oraz pozostałe nagrody w konkursie Sołeckie
potyczki. Atmosfera biorących udział w konkursie
była wyśmienita, dużo zabawy i humoru, a wiadomo zwycięzca jest zawsze tylko jeden. W tym roku
pierwsza nagroda przypadła Sołectwu Krzyszkowo
na czele z Panią Sołtys Marią Chojnacką. Nagrody w imieniu Stowarzyszenia wręczył Prezes Piotr
Hałas oraz Pan Wójt Bartosz Derech. Oboje złożyli gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu, życząc dalszej owocnej pracy w Sołectwach. Pragnę
w tym miejscu podziękować mojej Grupie reprezentującej Sołectwo Żydowo-Rostworowo za udział
w konkursie, a są to: Karolina Dybicz, Anna Barłóg,
Elżbieta Wencka, Ewa Hałas, Elwira Cichowlas oraz
Magdalena Grochowska. Wiadomo jak nagrody to
Sponsorzy - dziękuję im wszystkim w imieniu ob-
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Prezes Gminnego
Stowarzyszenia
Rokietnica 2000
Piotr Hałas

27

jesień kieruję do niezawodnych jak zawsze: Ani Białasik- Szczepańskiej, Teresy Kudrej, Ani Wadysiak.
Nie sposób wszystkich tutaj wymienić ale jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za pomoc i zaangażowanie podczas Rumpucia.
Sotys Beata Nowak

Z życia Kobylnik

Kobylniki na „Rumpuciu”
Jak co roku i tym razem 1.09 br. sołectwo Kobylniki wystawiło swoje stoisko Podczas imprezy gminnej
pt. „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć”.
Obsługę naszego stoiska można było rozpoznać po
modrakowych koszulkach z napisem SOŁECTWO
KOBYLNIKI. Zwiedzających zapraszaliśmy do oglądania jesiennego wystroju naszego stoiska, na którym
podziwiać można było swojskie tegoroczne zbiory, pośród których znajdowały się kolorowe różnej
wielkości i odmian dynie. Dodatkową atrakcją dla
odwiedzających nasze stoisko był kącik dla dzieci,
w którym mogły one pobawić się lub coś ciekawego
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narysować czy pokolorować. Każdy kto miał ochotę mógł uraczyć się daniami przygotowanymi przez
mieszkanki naszego sołectwa, a także podelektować się słodkim kąskiem przy kawie lub herbacie.
Pragnę tutaj zaznaczyć, że Rumpuć jest to impreza, która wymaga od mieszkańców ogromnego zaangażowania w jego przygotowanie i organizację.
Wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości którzy
przyczynili się do zaistnienia stoiska bardzo dziękuję, za każdą pomoc bez której udział nasz byłby
pod znakiem zapytania. Specjalne podziękowania
za barwne dekoracje rozświetlające nadchodzącą

Dnia 16 czerwca 2018r. w parafii Lusowo pw. św.
Jadwigii i św. Jakuba do której należą Kobylniki Duże
nastąpiło poświęcenie ołtarza stałego. Uroczystość
ta odbyła się w ramach obchodów 730-lecia parafii
i 100-lecia poświęcenia kościoła. Ks. abp. Stanisław
Gądecki dokonał poświęcenia ołtarza. Następnego
dnia w południe po mszy świętej parafianie brali
udział w rodzinnym pikniku stulecia na placu przy
kościele. W organizację pikniku zaangażowane było
również sołectwo Kobylniki. Po grochówce wojskowej i słodkim poczęstunku można było wziąć udział
w różnych atrakcjach takich jak: loteria fantowa, malowanie twarzy, rękodzieła artystycznego, pokazu
ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków.
W tym samym czasie na scenie występowali artyści: przedszkoli z Lusowa i Sadów, Młodzieżowego Zespołu Muzycznego ZBN, Dziecięcego Zespołu „Światełka”, Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”,
Julii Kucemby z pokazem Speed Stacks, oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne. Dziękuję w imieniu księdza proboszcza Dariusza Madejczyka i swoim wszystkim mieszkańcom
Kobylnik Dużych, którzy przyczynili się do pomocy
w organizacji Pikniku 100-lecia.
To jednak nie koniec wiadomości związanych
z współpracą sołectwa Kobylniki z parafią w Lusowie. Dnia 26.08.br delegacja wieńcowa z Kobylnik w składzie:
Beata Nowak, Sylwester Wożniak i Krzysztof Nowak wzięła udział w obchodach Wojewódzko - Archidiecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich reprezentując Dekanat Przeźmierowski. Wieniec przygotowała
mieszkanka Kobylnik Anna Białasik- Szczepańska. Za
wyżej wymienione wyróżnienie dziękujemy Księdzu
proboszczowi Dariuszowi Madejczykowi z parafii
pw. św. Jadwigi i św. Jakuba w Lusowie.
Sołtys Beata Nowak

Konsylium drogowe

Rokietnicki ,,RUMPUĆ’’ – 11-sta edycja.
Sołectwo Mrowino- Cerekwica na to wydarzenie
plenerowe przygotowało ekspozycję specjalną. Postanowiliśmy ,że tematem ,,Rumpuciowym’’ będzie
inscenizacja związana z obchodami 100-lecia wybuch
Powstania Wielkopolskiego. Zaprosiliśmy na nasze
stoisko grupę miłośników historii ,, HUZAR’’ z Kaźmierza. Nawet Radny Ryszard Lubka wystąpił w stosownym do epoki mundurze powstańca. Pani Anna
Szukalska-Kuś Kustosz Muzeum Wojskowego w Poznaniu prowadziła warsztaty gdzie dla gości na bieżąco wykonywano ,, Kokardy Narodowe’’. Inicjatywą
Sołtysa i Rady Sołeckiej było zaproszenie do naszego
stoiska artystę rzeźbiarza P. Eugeniusza Tacik z Binina.
Na naszym stoisku P. Eugeniusz z topolowego pnia
wyrzeźbił sylwetkę powstańca. Grupa ,,HUZAR’’ prowadziła nabór ochotników do armii powstańczej.
Było stoisko karabinu maszynowego oraz wiele eksponatów historycznych o tematyce militarnej. Tematyka i zgromadzone eksponaty były ogromną
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atrakcją dla zwiedzających.
Pragnę na łamach naszej lokalnej gazety podziękować osobom, które pomogły nam w przygotowaniu sołeckiego stoiska p.t. ,,POWSTAŃCZY SZANIEC’’. Dziękuję:
• Pani Annie Szukalskiej –Kuś
• Panu Arkadiuszowi Skórskiemu
• Panu Grzegorzowi Frątczak grupa ,,HUZAR’’
• Panu Jackowi Kazuś
• Pani Karinie Gizińskiej
• Pani Izabeli Dziamskiej-Kiekrz
• Właścicielowi Klubu Strzeleckiego ,,MAGNUM’’
w Poznaniu
• Panu Eugeniuszowi Tacik -artysta rzeźbiarz
• Członkom Rady Sołeckiej
Dziękuję również naszemu Radnemu Ryszardowi Lubka, który temat wymyślił, przygotował scenariusz i świetnie go prezentował odwiedzającym
nasze stoisko.

W dniu 14.08.2018 w siedzibie dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych Poznaniu uczestniczyłem
w naradzie dotyczącej stanu dróg i chodników będących w gestii powiatu. Podczas dyskusji przedstawiłem członkom dyrekcji ZDP i w-ce Staroście
Tomaszowi Łubińskiemu, szczególnie zły stan techniczny chodnika przy drodze powiatowej 2423P na
odcinku od ulicy Ogrodowej do trasy wojewódzkiej 184 w Mrowinie. Aktualnie bardzo ruchliwy
odcinek tej trasy nie jest bezpiecznym miejscem
do przemieszczania się mieszkańców w kierunku
szkoły czy obiektów handlowych. Efektem mojej wizyty w ZDP to zapewnienie w-ce starosty
P. Tomasza Łubińskiego o wykonaniu remontu
chodnika w Mrowinie ul. Szkolna. Remont ten
będzie etapowany t.j. część najbardziej zniszczona jeszcze w tym miesiącu t.j. do końca sierpnia.
Pozostały odcinek do ul. Poznańskiej to już zadanie na rok 2019.
Radny Ryszard Lubka
Gorąco dziękuję publiczności za wysoką ocenę
naszego stoiska w wyniku, której otrzymaliśmy kwalifikowane miejsce.
SOŁTYS – Róża Lubka
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Wieści z sołectwa
Napachanie Dalekie

Rumpuć

Jak co roku w pierwszą sobotę września w Rokietnicy odbył się RUMPUĆ. W tym roku był to 1
września 2018. Nasze sołectwo wystawiło stoisko
pod kontem rolniczym. Wystawiliśmy stare i nowe
maszyny rolnicze. Chcieliśmy pokazać, jak zmieniło
się w rolnictwie prze kilka lat. Nasze sołectwo zajęło III miejsce. W tym też miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować za liczne oddane głosy i od-

wiedziny naszego stoiska.
Ogromne podziękowania również należą się
wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji naszego stoiska na Rumpuciu. A są to: Marlena Andrzejewska, Agnieszka Bubacz, Błażej Musiał, Arleta Musiał, Bartek Bubacz, Rafał Kram, Katarzyna
Zielińska, Wojciech Kram, Michał Andrzejewski, Aldona Piwowarczyk, Paulina Czubek, Marcin Kilijański, Bożena i Mirosław Musiał, Mariusz Andrzejewski, Daniel Goroński, Artur Czubek, Rafał Goroński,
Maria Bojanowska, Łukasz Goroński, Karolina i Rafał
Kucharscy, Anna Skrzypiec, Anna Kilijańska, Krystyna Zielińska, Krystyna Perz, Krystyna Wilhelm,
Partycja Kram, Małgorzata Ludwiczak, Paulina Chałupka, Wiesława i Mirosław Skrzypczak.

Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy.
Sołtys – radna Agnieszka Kram

Dożynki Parafialne
Dożynki Parafialne w tym roku odbyły się 26 sierpnia 2018r w kościele pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy . W procesji dożynkowej brały udział Sołectwo
Napachanie-Dalekie, Sołectwo Rokietnica oraz Sołectwo Krzyszkowo.
Każde z sołectw przyniosło piękne wieńce dożynkowe. Po mszy św Pani sołtys Agnieszka Kram wraz
z wójtem Bartoszem Derechem częstowali chlebem
z tegorocznych plonów.
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Poland ze Swadzimia. Do dyspozycji były też zimne napoje, dla najmłodszych soczki, zaś amatorzy
owoców mogli się poczęstować śliwkami i jabłkami
od sadownika - pana Jarosława Nowaka.
Pracownicy piekarni Piotra Łakomego rozczęstowali ogromne ilości różnego rodzaju chleba ze smalcem i ogóreczkami małosolnym.
Duże zainteresowanie stoiskiem przełożyło się na
oddawanie głosów w konkursie „Na najpiękniejsze
stoisko sołeckie”. Uznanie publiczności pozwoliło
zająć Rokietnicy wysokie II miejsce.
Patriotyczno – sportowa atmosfera to akcent
udziału rokietnickiego sołectwa w XI „Rokietnickim Rumpuciu”.

Sołectwo Rokietnica na RUMPUCIU
Jesteśmy zaszczyceni zajęciem przez sołectwo
II miejsca w konkursie na „Najpiękniejsze stoisko
sołeckie”.
Sołectwo zaakcentowało 100-lecie odzyskania
niepodległości poprzez wywieszenie girlandy uplecionej z biało - czerwonych balonów. Aby upamiętnić tę rocznicę z inicjatywy sołectwa w punkcie kulminacyjnym, czyli przed wydawaniem rumpucia,
wzbiło się w niebo 100 biało-czerwonych balonów.
Oprócz motywu patriotycznego sołectwo skupiło się na propagowaniu sportu. Baner przed stoiskiem witał hasłem „Sołectwo Rokietnica wspiera
sport, zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek”.
Aktywnie włączył się w ten projekt Prezes Stowarzyszenia ROXKIJE Rokietnica, pan Dariusz Kosicki, który z dużym zaangażowaniem propaguje
sport NORDIC WALKING. Aktywność ta cieszy się
coraz większym zainteresowaniem zarówno młodych jak i seniorów. Pan Kosicki w trakcie imprezy
zorganizował rajd z kijkami z Rostworowa na plac
rumpuciowy, liczne konkurencje sportowe i zabawy dla dzieci typu: mini hokej na trawie, rzut piłką
do kosza, rowerki stacjonarne, malowanie twarzy,
kolorowanki. Każdy z uczestników otrzymywał słodki upominek. Odwiedzający stoisko mogli skorzystać z pomiaru tkanki tłuszczowej i ciśnienia oraz
wysłuchać wykładu dr Grzegorza Wagery na temat
zdrowego odżywiania i pozytywnego wpływu na organizm ruchu na świeżym powietrzu.
Oprócz tych atrakcji na stoisku można było podziwiać wystawę osiągnięć sportowych sportowców naszego sołectwa. Były to puchary, medale,
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dyplomy, szaliki, koszulki i inne sportowe trofea
zdobyte przez:
• Panią Małgorzatę Chojnacką-Wardowicz, naszą
olimpijkę z Pekinu, wielokrotną mistrzynię Polski,
Mistrzynię świata (2010r.) oraz Europy (2012r.)
w kajakarstwie;
• Pana Bartosza Protasewicza, zasłużonego karateki, reprezentującego między innymi nasz kraj
na Mistrzostwach Świata i Europy, zdobywcę Pucharu Polski i wielu innych osiągnięć;
• sekcję piłki nożnej ROKITA Rokietnica - klubu działającego na terenie Rokietnicy od 20 lat, skoncentrowanego na szkoleniu gry w piłkę nożną. Najmłodsi podopieczni Rokity reprezentują gminę
w rozgrywkach ligi Red Box, a 3 drużyny w różnych kategoriach wiekowych (na 8 drużyn w sumie) reprezentują Rokietnicę w oficjalnych rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Inną atrakcją na stoisku sołeckim było zaprezentowanie przez pana Adama Michtę zdjęć ze zbiorów
Rokietnickiego Archiwum Cyfrowego przedstawiającego Rokietnicę „wczoraj i dziś”. Powrót poprzez
zdjęcia do wspomnień był dla zainteresowanych
miłą odskocznią – często również nieukrywanym
zaskoczeniem z powodu przeobrażeń miejsc udokumentowanych na fotografiach.
W części gastronomicznej sołectwa można było
poczęstować się słodkimi wypiekami ufundowanymi
przez Piekarnię Piotra Łakomego i Cukiernia „U Kamilka” Artura Lisiaka. Były też wypieki gospodyń
z naszego sołectwa. Przyjemnym dodatkiem, była
wyśmienita kawa ufundowaną przez Strauss Cafe

PODZIĘKOWANIE
Składam gorące podziękowanie tym wszystkim,
którzy odwiedzili nasze stoisko sołeckie i oddali na
nie głos.
• Szczególnie dziękuję współorganizatorom – Panom: Dariuszowi Kosickiemu i Piotrowi Łakomemu.
• Dziękuję Paniom: Danucie Potrawiak, Kindze
Owsian, Katarzynie Sokulskiej i panu Zdzisławowi Szatkowskiemu.
• Dziękuję sponsorom: Piekarni Piotra Łakomego,
Cukierni „U Kamilka” Artura Lisiaka, Strauss Cafe
Poland, sklepowi „JUPPI ’’Magdaleny Pukszty, sadownikowi Jarosławowi Nowakowi.
• Dziękuję za reprezentowanie sołectwa w potyczkach:
»» Paniom: Małgorzacie Chojnackiej-Wardowicz,
Lidii Rzepczyńskiej, Dominice Gicala
»» oraz Panom: Dariuszowi Kosickiemu i Wiesławowi Chojnackiemu.
Dziękuję:
• Paniom, które włączyły się w przygotowanie stoiska, pieczenie ciast i obsługę: Krystynie Matysiak,
Marioli Protasewicz, Anecie i Dominice Gicala,
Halinie Fudala, Monice Byczyk, Beacie i Dorocie
Matysiak, Beacie Mądrej
• oraz Panom: Adamowi Michta, Michałowi Cieciora, Pawłowi Dankowskiemu, Romanowi Gorajowi,
Karolowi Nadolnemu, Dawidowi Wardowiczowi,
Grzegorzowi Gicala, Arturowi Łojko, Sławomirowi
Fudala, Maciejowi Mikule, Marcinowi Mądremu,
Grzegorzowi Wagera i gościom z Piły.
Dziękuję tym wszystkim osobom, których nie wymieniłem, a pomagały w jakikolwiek sposób w przygotowaniu i obsłudze.
Sołtys Józef Fudala
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Dożynki Parafialne
w Żydowie 2018
Zgodnie ze staropolskim obyczajem, wieńczące
żniwa uroczystości dożynkowe są najlepszą okazją
do podziękowania rolnikom, sadownikom i działkowcom za całoroczny trud i uzyskane plony. Ta piękna tradycja stanowi ważny element polskiej kultury
i tożsamości. Podkreśla takie wartości jak przywiązanie do ziemi i szacunek do przyrody. Dla każdego Rolnika jest oczywiste, że ziemia jest świętością
i parafianie dali temu wyraz w postaci udziału delegacji z wieńcami na Mszy dożynkowej odprawionej w Żydowie przez Ks. Dr. Tomasza Kokornaczyka
w niedzielę 2 września 2018.
Pragnę tu podziękować wszystkim parafianom
i delegacjom z wieńcami: Panu Tomaszowi Świderskiemu, delegacji z Żydowa-Rostworowa, Lulinka,
Lulina, Przecławia oraz Sepna. Pragnę również serdecznie podziękować mieszkańcom Żydowa, Ro-

stworowa, Zielonego Lasku za wsparcie, aby nasz
wieniec był darem za codzienny chleb. Dziękuję
też Paniom: Elżbiecie Wencka, Marlenie Kaczmarek, Karolinie Dybicz oraz Izie Kalembie za pomoc
w zbiórce. Za obecność w naszej delegacji składam

Nowy chodnik i droga w Żydowie
8 sierpnia 2018 roku, w słoneczny dzień nastąpiło oficjalne otwarcie i oddanie do użytku mieszkańcom Żydowa i okolic chodnika i drogi przy ulicy

Rostworowskiej i Przecławskiej. Na otwarciu byli
obecni Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski, W-ce Starosta Tomasz Łubiński, dyrektor

również podziękowania Elżbiecie Wencka i Piotrowi Kawa, z którymi wspólnie mogliśmy nasze sołectwo reprezentować.
Piotr Hałas – Radny i Sołtys
Żydowa Rostworowa

Marek Bereżecki, Wójt Bartosz Derech, W-ce Wójt
Arek Klapiński, Prezes PUK Michał Wieland, Firma
Drogmel Jerzy Cegłowski, Radny Powiatu Poznańskiego Przemysław Kiejnich oraz moja skromna osoba Radny Piotr Hałas. Starania i wysiłek w tej kwestii
oraz przychylność Powiatu Poznańskiego i Zarządu Dróg w Poznaniu oraz Radnych Powiatu spowodowało, że wioska Żydowo na końcu Powiatu
Poznańskiego stała się bezpieczniejsza i ładniejsza.
Pragnę tu serdecznie podziękować Panu Staroście
Janowi Grabkowskiemu, W-ce Staroście Tomaszowi Łubińskiemu, Dyr. Zarządu Dróg Markowi Borowczakowi oraz Radnemu Przemysławowi Kiejnichowi, który mocno przyczynił się do tej inwestycji
oraz pozostałym Radnym Powiatu. Podziękowania
należą się też Firmie budowlanej ,,Drogmel’’ Pana
Jerzego Cegłowskiego oraz Prezesowi PUK-Rokietnica Michałowi Wieland. A jako Radny i zarazem
Sołtys tej wsi uważam, że razem i przy dobrej woli
wielu osób można dużo zrobić dla
dobra mieszkańców.
Jeszcze raz wszystkim
w imieniu Mieszkańców
dziękuję.
Radny i Sołtys
Piotr Hałas
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Arkadiusz Brzękowski zwycięża
w BUDMAR MASTERS 2018!!!

Zwycięzcy BUDMAR MASTERS 2018 i właściciele
firmy BUDMAR.

W pierwszym dniu „QUAY Wakacje z Bilardem Rokietnica 2018” zapadły rozstrzygnięcia w ramach
BUDMAR MASTERS, czyli turnieju podsumowującego całoroczny cykl BUDMAR-CUP - Grand Prix Rokietnicy w Pool-Bilard. Najlepszym okazał się Arkadiusz Brzękowski, który w finale pokonał Piotra
Likowskiego - zwycięzcę rankingu BUDMAR-CUP.
Na trzecim stopniu podium stanęli: Nikodem Jankowiak i Karol Bartkowiak. Tuż za miejscami medalowymi znalazł się nasz „Maestro” od ustawiania stołów bilardowych, czyli Michał Potysz, który
ostatnie 3 dni wraz z niezastąpioną ekipą spędził
na przygotowywaniu sali bilardowej z 25 stołami!
Na piątym miejscu zawody ukończył także Adam
Stankiewicz, który był drugi w całym rankingu BUDMAR-CUP. Tradycyjnie dodatkowo rozegraliśmy
szybki turniej w Speed-Pool BUDMAR MASTERS.
O ile w turnieju głównym mogli zagrać tylko najlepsi z rankingu, to w Speed-Pool sił mógł spróbować każdy kto przyszedł na halę Rokietnickiego
Ośrodka Sportu. Zwyciężył Daniel Wieszczeczyński,
drugi był Karol Bartkowiak, a trzecie miejsca przypadły Piotrowi Likowskiemu i Łukaszowi Sikorskiemu. Nagrody wręczali właściciele firmy BUDMAR,
którym ogromnie dziękujemy za wsparcie w organizacji całego cyklu i pomoc w niemal wszystkich
inicjatywach Akademii Bilardowej Radosława Babicy i Stowarzyszenia Wielkopolskiej Akademii Bilardowej. Zachęcamy do udziału w kolejnym sezonie
BUDMAR-CUP ruszającym we wrześniu.
Wyniki BUDMAR MASTERS:
https://www.online-brackets.com/view/8778
Wyniki Speed Pool BUDMAR MASTERS:
https://www.online-brackets.com/view/8780
Szymon Duda i Mateusz
Cholewiński triumfują
w Turniejach o Puchar Wójta!!!
Drugiego dnia „QUAY Wakacje z Bilardem - Rokietnica 2018” rozegraliśmy V edycję Turniejów o Puchar Wójta Gminy Rokietnica. Na starcie pojawiło
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się 44 uczestników, którzy rywalizowali w dwóch
kategoriach: START(początkujący) i PRO(zaawansowani). Na zwycięzców czekały przepiękne puchary ufundowane przez Wójta Gminy Rokietnica
Bartosza Derecha, vouchery na koszule szyte na
miarę od firmy Bukowianka S.A. oraz karnety na
grę w bilard od Akademii Bilardowej Radosława
Babicy. W kategorii PRO najlepszym okazał się Szymon Duda(Zakręcona Bila Poznań), który w finale
pokonał Filipa Górskiego(Zakręcona Bila Poznań).
Na trzecim stopniu podium uplasowali się: Remigiusz Wyrzykiewicz(Pokerzysta) oraz Adam Stankiewicz(Akademia Bilardowa Rokietnica). Ciekawą
sytuację mieliśmy w kategorii START, gdzie w finale byliśmy świadkami rodzinnego pojedynku. Dawid Cholewiński spotkał się z synem Mateuszem.
Po bardzo zaciętym pojedynku zwyciężył ten młodszy, dla którego z pewnością jest to ogromny sukces. Na trzecim miejscu podium znalazła się Ania
Jachimowska pochodząca z mocno bilardowej rodziny, a także Damian Migacz, który rzadko grywa
przy stole bilardowym ale ewidentnie ma ogromny talent. Wielkie gratulacje!
Wyniki z poszczególnych turniejów dostępne
są tutaj:
- kategoria START: https://www.online-brackets.
com/view/8787
- kategoria PRO: https://www.online-brackets.
com/view/8788
Na 25 stołach ruszyła XIV edycja
RLB ADVATECH!!!
W niecodziennych okolicznościach wystartowały rozgrywki XIV edycji Rokietnickiej Ligi Bilardo-

wej Advatech. Pierwsze mecze odbyły się na hali
Rokietnickiego Ośrodka Sportu, gdzie ustawiliśmy
25 stołów bilardowych firmy BrizZon przygotowanych na 9-dniową imprezę „QUAY Wakacje z Bilardem - Rokietnica 2018”!!! W tym sezonie w SUPER
RLB ADVATECH mamy 12 zawodników, a w PRO RLB
ADVATECH aż 20.
Wyniki i terminarz RLB XIV ADVATECH dostępne są tutaj:
- Liga SUPER: https://www.online-brackets.com/
view/8815
- Liga PRO: https://www.online-brackets.com/
view/8816
QUAY Rokietnica Open 2018 –
jedyny turniej w Polsce
zaliczany do światowego rankingu
Mosconi-Cup!!!
Niesamowite zawody odbyły się w dniach 1619.08.2018 w Rokietnicy pod Poznaniem, gdzie zawitała czołówka światowych bilardzistów. Wszystko
za sprawą drugiej edycji Międzynarodowego Turnieju Bilardowego QUAY Rokietnica Open z łączną pulą nagród aż 55 000 zł!!! Zawody odbyły się
na hali Rokietnickiego Ośrodka Sportu, gdzie ustawiono 25 stołów nowej marki BrizZon, w tym 20
do pool-bilarda, 3 do snookera oraz zyskujące na
popularności 2 stoły do chińskiego bilarda łączące
w sobie cechy poola i snookera.
Format rozgrywek QUAY Rokietnica Open pozwolił zawodnikom na uczestnictwo nawet w czterech turniejach. Oprócz Turnieju Głównego, rozegrano również Turniej Deblowy, Turniej Drugiej
Szansy i dodatkowo Turniej Snookerowy. Na liście
startowej Turnieju Głównego pojawiło się 158 zawodników z 12 państw. Wśród nich takie gwiazdy
międzynarodowe jak: Ralf Souquet (Niemcy) - wielokrotny Mistrz Świata i... 37 krotny Mistrz Europy,
Albin Ouchan (Austria) – Mistrz Świata 2016, Niels
Feijen (Holandia) – Mistrz Swiata 2014, Mario He

Zwycięzcy Turniejów o Puchar Wójta w kategorii START i PRO

Wszyscy uczestnicy RLB XIV ADVATECH
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(Austria), Denis Grabe (Estonia), Alex Kazakis (Grecja), Nick Malai (Grecja), no i oczywiście zawodnicy z Polski posiadający tytuły Mistrzów Europy, czy
Mistrzów Świata Juniorów.
Warto podkreślić, że Turniej Główny QUAY Rokietnica Open rozpoczął nowy rozdział polskiego bilarda.
Zawody w Rokietnicy jako pierwsze w historii zostały
ujęte w prestiżowym światowym rankingu Mosconi-Cup. Oprócz tego były sankcjonowane przez Europejską Federację Bilardową i oczywiście wpisane
w kalendarz Polskiego Związku Bilardowego.
Najbardziej wszechstronnym zawodnikiem QUAY
Rokietnica Open okazał się Wojciech Szewczyk reprezentujący Konsalnet Warszawa. Wojtek triumfował w Turnieju Głównym i Snookerowym, a w
Turnieju Deblowym, gdzie wystartował wspólnie
z kolegą klubowym Wojciechem Sroczyńskim zajęli
piąte miejsce. Na drugim stopniu podium Turnieju Głównego stanął Albin Ouschan, a trzecie lokaty
zajęli Niels Feijen i Wiktor Zieliński. Albin wspólnie
z Mario He, kolegą z reprezentacji Austrii wygrali
Turniej Deblowy pokonując w finale Mieszka Fortuńskiego i Konrada Juszczyszyna. Na podium debla
wskoczyli jeszcze Alex Kazakis i Nick Malai oraz Kacper Konkel i Michał Muklewicz. W Turnieju Drugiej
Szansy triumfował Mariusz Skoneczny wygrywając
w swoim ostatnim pojedynku z Markiem Kudlikiem.
Trzecie lokaty zajęli Szymon Duda i Brajan Sawicki.
Niecodzienne rezultaty odnotowaliśmy w Turnieju
Snookerowym, gdzie mimo uczestników specjalizujących się w grze w snooker całe podium zajęli zawodnicy grający głównie w pool-bilard. Łącznie zagrało
48 zawodników, a wygrał MVP zawodów Wojciech
Szewczyk, drugi był Wiktor Zieliński, a trzecie miejsca zajęli Mieszko Fortuński i Wojciech Sroczyński.
Międzynarodowy Turniej Bilardowy QUAY Rokietnica Open został zorganizowany przez Stowarzyszenie Wielkopolska Akademia Bilardowa oraz
Akademię Bilardową Radosława Babicy. Całe przedsięwzięcie udało się dzięki ogromnemu wsparciu
finansowemu i kadrowemu firmy QUAY głównego
sponsora imprezy, za co ogromnie dziękujemy! Podziękowania należą się również firmie GOOD-BELTS,
dzięki której zostały dostarczone stoły bilardowe nowej marki BrizZon. Zawody były współfinansowane także ze środków Gminy Rokietnica i Starostwa
Powiatowego. Nad Międzynarodowym Turniejem
Bilardowym QUAY Rokietnica Open Patronat Honorowy objął Starosta Poznański Jan Grabkowski
oraz Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech. Dziękujemy również sponsorom strategicznym imprezy: GMEREK family, BUDMAR i ADVATECH, którzy
zawsze wspierają SWAB i Radka Babicę w ich inicjatywach. Dalsze podziękowania kierujemy miłośnikom sportów bilardowych z Rokietnicy, którzy
cały swój wolny czas spędzili przy pomocy w organizacji turnieju. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom za przybycie i... zapraszamy za rok
na QUAY Rokietnica Open 2019, który będzie jeszcze większy i jeszcze lepszy!!! Ponownie spotkamy
się w sierpniu!!!
Filmik podsumowujący QUAY Rokietnica Open
2018: https://youtu.be/1GMKY78yYsU
Wyniki QUAY Rokietnica Open: http://swab.pl/
wyniki.html
Ranking Mosconi-Cup po QUAY Rokietnica Open:
http://www.matchroompool.com/mosconicup/#teamEurope
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Junior-Cup IV w ramach Wakacji
z Bilardem 2018!!!
Na świetnie przygotowanej hali Rokietnickiego
Ośrodka Sportu z 25 stołami bilardowymi odbył się
także II turnus Wakacji z Bilardem dla dzieci. W ramach zajęć rozegraliśmy czwartą odsłonę JuniorCup, czyli rankingowy turniej dla dzieci. Wystartowało w nim 22 młodziutkich bilardzistów, z których
najlepiej poradził sobie Mateusz Cholewiński. Na
drugim miejscu zawody ukończyła Julia Tarka, za
którą zameldowała się liderka rankingu, czyli Julia
Babica i debiutant na podium Kacper Żmijewski. Kolejne zawody odbędą się 14 października. Wszystkie dzieci zapraszamy do udziału.

nica. Zgodnie z oczekiwaniami bez większych problemów zwyciężył pierwszy zespół, który wielkimi
krokami zbliża się do baraży o I PLB. Po zwycięstwie
6:0 drużyna Michała Potysza umocniła się na pozycji lidera w swojej grupie. Michał tego dnia miał do
dyspozycji Arka Brzękowskiego, Adama Stankiewicza i Cezarego Jarosza. W drużynie Roberta Jachimowskiego wystąpili: Dawid Jachimowski, Nikodem Jankowiak i Sebastian Brzękowski. Następna
kolejka już za dwa tygodnie, a terminarz i szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie Polskiego
Związku Bilardowego:
http://bilard-sport.pl/liga/terminarz_2liga.
php?grupa=1

Eliminacje do MPA!!!
W ramach „QUAY Wakacje z Bilardem – Rokietnica 2018” rozegraliśmy również IV eliminację do
Mistrzostw Polski Amatorów. Na starcie pojawiło
się 25 zawodników, a zwyciężył Maciej Trudnowski, który gościnnie wystąpił w eliminacjach traktując swój start jako trening przed QUAY Rokietnica
Open. Trening wypadł wyśmienicie, gdzie w finale
pokonał Rafała Łozowickiego. Na trzecim stopniu
podium uplasowali się: Waldemar Manyś i Jarosław Kapuściński. Przypominamy, iż w turnieju finałowym MPA zagra 8 najlepszych osób z rankingu
po 5 eliminacjach organizowanych w Akademii Bilardowej w Rokietnicy. Ostatni turniej eliminacyjny odbędzie się 7 października.

Szkółka Bilardowa
Radosława Babicy!
W Akademii Bilardowej w Rokietnicy działa „Szkółka Bilardowa”, do której można zapisać się w każdej
chwili. Dzieci ćwiczą pod okiem Radosława Babicy - Mistrza Europy i wielokrotnego Mistrza Polski.
Koszt szkółki to 60zł na miesiąc. Wszyscy uczniowe
mają dostęp do stołów bilardowych codziennie od
poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 18:00.
Spokojnie można dopasować zajęcia w Akademii
do innych już wcześniej zaplanowanych. Zazwyczaj
program ćwiczeń wymaga uczestnictwa 2 razy w tygodniu ale nic nie stoi na przeszkodzie aby dzieci
przychodziły do klubu codziennie i utrwalały swoje
umiejętności. Nauka przeprowadzana jest w sposób indywidualny, więc nie ma problemu aby dopisać się w każdej chwili. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod numerem 618144085 lub bezpośrednio w Akademii Bilardowej przy ul. Łąkowej
6 w Rokietnicy. ZAPRASZAMY!!!

Derby Rokietnicy
bez niespodzianek!!!
W szóstej kolejce II Polskiej Ligi Bilardowej spotkały się dwa zespoły Akademii Bilardowej Rokiet-

Obie drużyny Akademii Bilardowej z Rokietnicy

Nordic Walking Kiekrz
Nordic walking porywa świat do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu!
Co takiego leży u podłoża wciąż rosnącej popularności marszu z kijami. Prosty i naturalny, przez
jednych bagatelizowany, a przez innych uwielbiany… Każdy, kto spróbuje, znajdzie zapewne swoje
przyjemności i swoje korzyści, jeden polubi nordic
walking w szybkim sportowym tempie, drugi pomoc przy pokonywaniu większych odległości, dla
innego będzie to sposób na niedzielny spacer czy
wycieczkę w góry, jeszcze inni docenią nordic walking jako sposób na poprawę sylwetki, kondycji lub
powrót do zdrowia… każdy znajdzie w tym sposobie zdrowego ruszania coś dla siebie… wystarczy
spróbować J
Mistrzostwa Świata Nordic Walking
w Mosinie 2018
Na przełomie czerwca i lipca w Mosinie, a dokładnie w Krajkowie, blisko Poznania odbyło się niewątpliwie najgłośniejsze i największe wydarzenie
tego roku – wystarczy spojrzeć na media społecznościowe, w których posty o mistrzostwach przykrywają wszystkie inne informacje.
Na wstępie należy pochwalić Polaków, którzy zdobyli prawie wszystkie tytuły Mistrzów Świata i pokazali, jak powinno się chodzić na zawodach najwyższej rangi – na podium stawali też zawodnicy z Rosji,
Francji, Włoch i innych państw, nie mniej jednak
to właśnie Polacy wiedli prym praktycznie na każdym dystansie. Impreza była podzielona na dwa dni.
Pierwszego dnia podczas kwalifikacji, tempo było
wyśrubowane, ale drugiego dnia samo oglądanie
finiszu zawodników było niesamowitą przygodą –
na twarzach malowało się zmęczenie i determinacja, a ostatnie metry były dla wielu osób ostateczną
walką z rywalami, w której wygrał ten, który dłużej
wytrzymał tempo, na granicy swoich możliwości.
Zdecydowanie w niedzielę 1 lipca linię mety obserwowało się z pasją….
Wszystkie starty puszczane były dwójkami, czyli
co 5 sekund kolejna para, w kolejności z mety dnia
poprzedniego. W taki oto sposób na trasie nie było
tłoku i można było bez problemu wyprzedzać rywali.
Nasza grupa przygotowywała się systematycznie do
mistrzostw, poczynając od startu w Mistrzostwach
Polski w maratonie (42 km) sztafet w Jastrowiu na
początku kwietnia.
Wystartowały nasze cztery sztafety i dzielnie wal-
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czyły (16 osób) – dwie z nich zdobyły szóste miejsca,
a to niesamowity sukces w imprezie takiej rangi.
Regularne spotkania kijkowe co sobotę oraz dodatkowe treningi i zawody dały nam poczucie dobrego przygotowania.
W eliminacjach Mistrzostw Świata wystartowało nas 37 osób i dzielnie walczyło na dystansach
5,10 i 21 km. Zakwalifikowało się 18 osób do finałów, a to niesamowity sukces zważywszy na klasę
zawodników biorących udział w zawodach. Wyniki oscylowały w granicach od 21 do 138 miejsca.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy zmierzyć się z innymi, że pokonaliśmy nasze słabości, ale i troszkę
marzeń spełnić mogliśmy w tak wspaniałym gronie przyjaciół i sympatyków nordic walking – bo ta
pasja nas łączy…
Jednak nie wyniki były najważniejsze, ale to, co
w nas rodzi się w tak właśnie przeżywanych chwilach wspólnego czasu, kierując się chęcią zadbania o zdrowie i dobre samopoczucie. Wspaniałe to
chwile, gdy uśmiech na twarzy i radość mimo zmęczenia, gdy gratulacje od przyjaciół na mecie, podanie dłoni przez innych zawodników, bez znaczenia jaki wynik, czy też wiek startującego – jesteśmy
w takich chwilach wszyscy tacy sami, bo cieszy nas
to właśnie, co przeżywamy wspólnie…
Zdrowie nasze i zdrowy duch oraz wspólne przeżycia, pozostają na zawsze w nas.
Ale mamy wśród nas Mistrzów!
Na szczególne wyróżnienia zasługują nasi reprezentanci, którzy sięgnęli po najwyższe laury rywalizacji - Agnieszka Nowicka została II wicemistrzynią
świata w kategorii pań do lat 49
- nasze chłopaki: w kat. do lat 16 – Aleksander
Ślusarski wywalczył wicemistrzostwo świata, a jego
kolega Wojtek Biegański II w-c mistrzostwo świata, w kat. do lat 12 Hubert Szajek zdobył II wicemistrzostwo świata. BRAWO!
Ale wygraliśmy wszyscy J
Z dumą reprezentowaliśmy naszą grupę Nordic
Walking Kiekrz oraz naszą gminę Rokietnica.

I tu czas na mały kącik zdrowotny J
Co daje nordic walking tak w zarysie, przy zachowaniu prawidłowej techniki:
• angażuje do ruchu aż 90% wszystkich mięśni naszego ciała
• pozwala spalić 400 kalorii na godz. (w przypadku bardziej zaawansowanych osób może to być
znacznie większa ilość)
• odciąża stawy kończyn dolnych i kręgosłupa aż
o 5 kg na każdy krok. W przeliczeniu na godz.
marszu daje to wynik ok. 28 ton po płaskim terenie i 35 ton w górach
• buduje gorset mięśniowy wokół kręgosłupa
• doskonale kształtuje sylwetkę, głównie talię i pośladki
• wzmacnia serce, wspomaga pracę układu krwionośnego i limfatycznego
• wzmacnia mięśnie oddechowe
• - kształtuje prawidłową sylwetkę w szerokim tego
słowa znaczeniu
• pomaga utrzymać równowagę
• kształtuje koordynację ruchową
• jednocześnie ćwiczy siłę, wytrzymałość i gibkość
• zwiększa odporność organizmu, polepsza odporność na choroby i wiele innych aspektów, o których wspomnimy w następnym artykule.
A teraz ostatnie jeszcze ważne wydarzenie - 15
września odbyły się Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy Nordic Walking w Barlinku – kijkowa
stolica Polski.
Byliśmy tam i walczyliśmy z sukcesami na dystansach 5 i 10 km. Była niesamowita atmosfera sportowa, pogoda dopisała, a wrażeń sporo, bo ludzie
wspaniali. Sukces spory, bo miejsca od 21 do 87, co
cieszy bardzo, a rywalizacja na najwyższym poziomie.
Zaszczyciła nas swoją obecnością nasza czołowa biegaczka Sofia Ennaoui, która trenuje i mieszka niedaleko Barlinka. Przypomnijmy, że niedawno
zajęła pierwsze miejsce w pucharze świata w biegu na 1500 m, a dwa lata temu startowała w finale
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro (foto z naszą
grupą).
Było naprawdę pięknie i tym bardziej zachęcamy do tego, aby zainteresować się tym wspaniałym sposobem poprawy zdrowia z nutką rywalizacji. To naprawdę jest dla wszystkich! J
Przypominamy, że spotykamy się co sobotę
o godz. 9.00 nad jeziorem Kierskim – zapraszamy
każdego.
Pozdrawiamy serdecznie Grupa Nordic Walking
Kiekrz i zapraszamy na naszą stronę internetową.
Nordic Walking Kiekrz
Paweł Kromski - fizjoterapeuta
Instruktor Polskiego Stowarzyszenia
Nordic Walking Poland
Tel. 783058667

Brawo dla wszystkich
Wspaniały to ruch i niesie wiele dobrego dla naszego zdrowia, o czym pisaliśmy już w poprzednim
artykule, dlatego zachęcamy wszystkich do takiej
aktywności fizycznej i sposobu na spędzanie wolnego czasu.
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Bezkonkurencyjna Julia Wieczorek
Mieszkanka Rokietnicy Julia Wieczorek, była zawodniczka Klubu Błyskawica Rokietnica, obecnie
zawodniczka Klubu Stomil Poznań ma za sobą niezwykle udany sezon kajakowy. W czerwcu 2018 r.
reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Europy
Juniorów w kajakarstwie klasycznym we włoskim
Auronzo, zdobywając brązowy medal na kajakowej
dwójce na olimpijskim dystansie 500 m. Kolejno
na Mistrzostwach Świata Juniorów w bułgarskim
Plovdiv zdobyła 5 miejsce na świecie w K2 500 m.
Sezon przypieczętowała potrójnym sukcesem
na Mistrzostwach Polski Juniorów, które w tym
roku odbywały się na poznańskiej Malcie. W sposób niebudzący żadnych wątpliwości zdeklasowała przeciwników na dystansach 200m, 500m i 5000
m – zdobywając z dużą przewagą trzy złote medale

Mistrzostw Polski – czyli tzw. „hattrick”, co zdarza
się niezwykle rzadko. Tak znakomita forma zarówno
na krótkim dystansie 200 m jak i na średnim 500 m
(oba to dystanse olimpijskie) oraz na długodystansowym biegu na 5000 m to pokaz najlepszej formy
– wytrzymałości, dynamiki oraz wszechstronności.
Obecny sezon kajakowy dobiegł końca, dla Julii
to koniec przygody w kategorii juniorów. Przed nią
z kolei trudny czas zmagań w kadrze młodzieżowej
i rywalizacja z obecnymi medalistkami Mistrzostw
Świata i Europy – które stanowią bardzo silny zespół polskich kadrowiczek.
Zdyscyplinowanie, talent i siła, które ją bez wątpienia charakteryzują stanowią bardzo rokującą perspektywę dalszych sukcesów w sporcie kajakowym.
Paweł Dankowski

Mastersi
z Rogierówka

Małżeństwo Aleksandra i Zdzisław swoją przygodę
ze sportem w kategorii masters rozpoczęli w 2017

roku, startując po raz pierwszy w 12 Spartakiadzie
Seniorów w Poznaniu organizowanej przez POSiR.

Ogromny sukces odnieśli już w pierwszym występie.
W skoku w dal z miejsca i w biegu na 400m małżonkowie sięgnęli po zwycięstwo w swoich kategoriach wiekowych, osiągając bardzo dobre wyniki.
Kolejne występy to udział pani Aleksandry w Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters w Toruniu w lutym 2018, który zakończył się
zdobyciem złotych medali w sprintach na 60m
i 200m. Wyniki uzyskane w tych biegach plasują
Panią Aleksandrę na drugich miejscach wśród dziesięciu najlepszych zawodniczek w historii HMPM od
1991 roku. W czerwcu tego roku, w 13 Spartakiadzie Seniorów Pan Zdzisław zajął pierwsze miejsce
w turnieju tenisa ziemnego.
Należy podkreślić, że na wszystkich zawodach
małżonkowie reprezentują swoją miejscowość Rogierówko.
Gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.
Dużo zdrowia.
Red.

TRENUJ I BAW SIĘ RAZEM Z NAMI
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Trenerzy

Grupy młodzieżowe, roczniki:

Drużyna Seniorów:

2003/2004 Mariusz Wieczorek

601 871 447

2007/2008 Jarosław Król

697 996 652

Kolejne grupy młodzieżowe klubu
Rokita Rokietnica na obozach
W dniach 01.07. do 04.07 rocznik 2010 oraz
w dniach 25.08 do 01.09 rocznik 2007 i 2008 łącznie pięćdziesięciu młodych piłkarzy uczestniczyło
w obozach piłkarskich zorganizowanych przez tre-

TRENERZY:
• Drużyna Seniorów:
Przemysław Łochyński 500 294 372
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ne były w hotelu Łężeczki do dyspozycji mając pełnowymiarowe boisko orlik, basen, siłownię. Oprócz rozegranych sparingów każdy
dzień wypełnionych był treningami oraz wspólną zabawą.

nera Jarosława Króla w Łężeczkach. Podczas obozu rozegrano wiele sparingów wewnętrznych jak
również z klubami AVIA Kamionki oraz AS ORLIK
Kaźmierz. Podczas obozu drużyny zakwaterowa-

Zapraszamy wszystkie dzieci z Rokietnicy i okolic
do uczestnictwa w zajęciach treningowych Gminnego Klubu Sportowego Rokita Rokietnica.

• Grupy młodzieżowe, roczniki:
2003/2004 Mariusz Wieczorek 601 871 447
2005/2006 Grzegorz Kubala 606 314 214

2007/2008 Jarosław Król 697 996 652
2009 Paweł Augustyniak 663 496 086
2010/2011 Mateusz Pawlak 609 716 529
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Na nasze zawody bardzo chętnie przyjeżdżają rodzice startujących zawodników, bo jak sami mówią,
nigdzie nie ma tak pysznego ciasta pieczonego przez
mamy zawodników i na żadnych zawodach nie ma
tak ekspresyjnego spikera pana Wiesława Chojnackiego, który od 6 lat rewelacyjnie komentuje to co
dzieje się na wodzie i lądzie, przypominając w międzyczasie historię kajakarstwa.
Nie moglibyśmy zorganizować naszej imprezy Błyskawica Open gdyby nie wsparcie finansowe Gminy
Rokietnica i Powiatu Poznańskiego, dzięki któremu
mogliśmy zakupić medale, nagrody dla zwycięzców
oraz profesjonalnie zabezpieczyć startujących (karetka pogotowia ratunkowego, ratownicy WOPR
i sędziowie PZKaj).
Impreza była doskonale przygotowana przez
rodziców zawodników sekcji kajakowej, panowie
od samego rana ustawiali namioty, a mamy robiły

pyszną kawę i pilnowały wręczania medali i nagród.
Dziękujemy także, panu Wójtowi Gminy Rokietnica za objęcie patronatem naszej imprezy, panu
radnemu Ryszardowi Lubka i sołtys Mrowina- Cerekwicy pani Róży Lubka za pomoc materialną i panu
radnemu Pawłowi Dankowskiemu.
Gorące podziękowania dla firmy Hedpes za
użyczenie samochodu i firmie Zooksy za oryginalne skarpetki, które jeszcze bardziej uatrakcyjniły
paczki z nagrodami.
Serdeczne podziękowania Portalom Społecznościowym z Rokietnicy:
• „Rokietnica wokół Nas” pan Adam Michta,
• „Nasza Rokietnica” pan Krzysztof Michta
Po raz kolejny zawody były tak pięknie obfotografowane, a w wiadomościach sportowych Teleskopu relacja z zawodów zdominowała weekendowe
wydarzenia sportoWspółfinansowane
we, równocześnie
ze środków
promując sport kaGminy
jakowy wśród dzieRokietnica
ci i młodzieży.
M

G

Prawie 290 zawodników stawiło się po raz 23 na
plaży w Pamiątkowie 8 września 2018 na Ogólnopolskich Regatach w Kajakarstwie Klasycznym „Błyskawica Open”. Piękna pogoda pozwoliła na komfortowe spędzenie kilku godzin na plaży oglądając
emocjonującą walkę zawodników z województw
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i małopolskiego. Zawodnicy nie zawiedli i z radością rywalizowali ze sobą dostarczając trenerom i tłumnie zgromadzonym kibicom satysfakcji z oglądania
sportowych zmagań.
Bardzo dobrze spisali się gospodarze imprezy,
którzy dzielnie walcząc wszyscy zawodnicy zdobyli medale:
• 2 m. Nikodem Rzepczyński K-1 1000 m
• 2 m. Jan Wiśniewski Franek Kupczyk Nikodem
Rzepczyński Franek Habdas K-4 500
• 3m. Szymon Drozdowski Szymon Habdas Tomasz
Piszora Mateusz Marciniak K-4 500

• 3 m. Leon Wiśniewski K-1 500 m
• 3 m. Marcin Grzechowski Arnold Węcławek Kuba
Wardowicz Olgierd Krahel K-4 500
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Błyskawica Open
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Nabór na zajęcia taekwondo w klubie
Spartan Rokietnica 2018/2019
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Klub Taekwondo Olimpijskiego Spartan Rokietnica ogłasza nabór do grup początkujących. Zapraszamy na
treningi sportowe wszystkie chętne dzieci, młodzież
oraz dorosłych bez względu na poziom sprawności fizycznej. Taekwondo to koreańska sztuka walki,
a przede wszystkim sport olimpijski. Regularny trening taekwondo rozwija ogólną sprawność fizyczną, m.in. zwinność, skoczność, gibkość, szybkość
oraz wydolność. Kształtuje charakter, pewność siebie, ducha walki oraz postawę fair-play. Uczy również systematyczności, samodyscypliny oraz szacunku do innych.
Taekwondo olimpijskie w naszej gminie funkcjonuje już od czterech lat, a od zeszłego roku jako Rokietnicki Klub Spartan Rokietnica. Ideę uprawiania
taekwondo wprowadziło małżeństwo nauczycieli
wychowania fizycznego w naszej gminie, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
trenerzy sportu - Karolina i Piotr Trybuś. Klub tworzy również dwóch trenerów - byłych zawodników
Taekwondo z ogromnym doświadczeniem -Klaudia
Kozielska oraz Nikodem Walewski.
Treningi prowadzimy na terenie Gminy Rokietnica w Szkole Podstawowej w Rokietnicy, w Szkole
Podstawowej w Mrowinie oraz w Szkole Podstawowej w Napachaniu. W tym roku szkolnym uruchamiamy również nową sekcję w przedszkolu „Leśna
Chatka” w Mrowinie. W każdej szkole funkcjonuje
grupa początkująca oraz zaawansowana, które trenują dwa razy w tygodniu. Ponadto w Szkole w Rokietnicy prowadzimy treningi dla grupy sportowej,
które odbywają się trzy razy w tygodniu oraz grupa
MASTERS dla dorosłych.
Treningi najmłodszych adeptów taekwondo polegają na rozwijaniu ogólnej sprawności fizycznej,
głównie poprzez zabawy oraz ćwiczenia z podstawowymi elementami taekwondo. Na tym etapie szkolenia sportowego zależy nam, aby zachęcić dzieci
do systematycznego podejmowania aktywności fizycznej. Naszym celem jest kształtowanie w nich od
najmłodszych lat postaw prozdrowotnych.
Treningi grup zaawansowanych polegają na dalszym rozwoju sprawności fizycznej z większym naciskiem na trening taekwondo oraz naukę bardziej
zaawansowanych elementów technicznych tego
sportu walki.
Na treningi grupy sportowej uczęszczają zawodnicy o najwyższym stopniu zaawansowania. Ich trening nastawiony jest na walkę sportową oraz przygotowanie do rywalizacji sportowej na zawodach.
Podczas treningów zawodnicy uczą się zaawansowanych technik taekwondo oraz jak je wykorzystać
w walce sportowej na macie. Pomagają im w tym
treningi taktyczno-techniczne oraz sparingi. Ponadto na zajęciach rozwijają zdolności motoryczne.
Grupa MASTERS powstała z myślą o rozwoju fizycznym oraz zainteresowaniach sportami walki
osób dorosłych. Treningi odbywają się dwa razy
w tygodniu. Podczas zajęć dorośli mają okazję nabyć podstawowe oraz zaawansowane umiejętności taekwondo sportowego i samoobrony. Ponadto
kształtują sprawność fizyczną poprzez treningi mo-
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toryczne nastawione na wzmacnianie siły,
wydolności, gibkości m.in. poprzez ćwiczenia obwodowe, cross fit, tabaty.
Zainteresowanych rozpoczęciem przygody
sportowej w naszym klubie zachęcamy do udziału
w bezpłatnym treningu.
• Kontakt: Trener Piotr 796135884,
Trenerka Karolina 512265984
• e-mail: spartanrokietnica@gmail.com
• facebook: MUKS SPARTAN ROKIETNICA
• www.spartanrokietnica.pl
HARMONOGRAM TRENINGÓW dostępny na stronie internetowej klubu oraz na facebook’u.
SEZON TRENINGOWY
SPARTAN 2017/2018 W PIGUŁCE

Miniony rok szkolny był dla naszego klubu bardzo
przełomowy, ponieważ rozpoczęliśmy samodzielne
funkcjonowanie w świecie taekwondo jako MUKS
Spartan Rokietnica. Jednocześnie czas ten był dla
nas bardzo rozwojowy i owocny. Nasi czołowi reprezentanci wzięli udział w wielu turniejach, m.in.
w zawodach z cyklu Wielkopolskiej Ligii Taekwondo, Wielkopolska CUP – mistrzostwach Wielkopolski oraz Pucharze Polski w Olecku, był to debiut naszych zawodników na turnieju tak wysokiej rangi.
Ich doświadczenie w walkach sportowych wzrasta
z każdym treningiem i turniejem, co przekłada się
na wyniki sportowe i wywalczone medale.

Poza turniejami sportowymi,
dzieci miały okazję wraz z klubem
wziąć udział w obozie zimowym
oraz w półkolonii i obozie rekreacyjno-sportowym, które
odbyły się w minione wakacje. Obóz zimowy odbył się
w Górkach Wielkich niedaleko
Wisły. Podczas tego obozu dzieci
miały okazję nabyć umiejętności jazdy
na nartach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów oraz podnosić i doskonalić swoje umiejętności sportowe podczas codziennych treningów taekwondo. Zimowisko uatrakcyjniła wycieczka do
Wisły, gdzie mięliśmy okazję zobaczyć Muzeum Trofeów Adama Małysza oraz zwiedzić skocznię narciarską, a dzień zakończyliśmy relaksem w aquaparku w hotelu Gołębiewski. Półkolonia letnia odbyła
się w naszej gminie. Dzieci codziennie miały zapewnione atrakcje lub wycieczki oraz trening taekwondo. Na obóz letni wyjechaliśmy w Góry Opawskie
do miejscowości Pokrzywna. Oprócz treningów taekwondo dzieci wolny czas spędzały na kąpielach
w hotelowym basenie. Ponadto miały zapewnione animacje w formie gier i zabaw ruchowych na
świeżym powietrzu oraz gier terenowych. Kulminacyjnym dniem naszego obozu była całodniowa
wycieczka w góry z przewodnikiem podczas której
wszyscy zdobyliśmy Biskupią Kopę – najwyższy szczyt
Gór Opawskich. Kolonię uatrakcyjniła również wycieczka do „zaginionego miasta Rosenau” oraz Złotego Stoku, gdzie zwiedziliśmy Kopalnię Złota oraz
średniowieczną osadę.
Miniony sezon zakończyliśmy rodzinnym piknikiem i ogniskiem w Przystani Rowerowej w Pawłowicach, gdzie podsumowaliśmy rok treningowy
oraz miło spędziliśmy czas podczas wspólnych zabaw, gry w piłkę nożną oraz strzelaniu z wiatrówki
pod okiem instruktora.
Po wakacjach jesteśmy zregenerowani i w pełni
sił gotowi do rozpoczęcia nowego sezonu treningowego z nowymi celami i pomysłami. Ogromnym
wyzwaniem będzie dla nas organizacja turnieju taekwondo w Rokietnicy „Spartan CUP” z cyklu Wielkopolskiej Ligii Taekwondo Olimpijskiego.
SIŁA!!!
Trenerzy
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W dniu 09.06.2018 w XXVIII Leszczyńskich Mistrzostwach Karate o Puchar Prezydenta Miasta
Leszna udział wzieło 320 zawodników z 31 klubów
Wielkopolski, Dolnego Śląska i Lubuskiego. Wśród
startujących była też reprezentacja Rokickiego Klubu karate UKS Błyskawica . Turniej adresowany był
do młodych karateków do lat siedemnastu. Mimo
, że reprezentacja klubu wystartowała w nielicznej

trzy osobowej obsadzie , to młodzi zawodnicy pokazali się z jak najlepszej strony. W bezpośrednich
walkach i repasażach pokazali swoje umiejętności
i zajmowali punktowane miejsca w kwalifikacji . Ostatecznie wywalczyli 3 złote medale. Dominik Suszka
startujący w barwach klubu KuziSport zdobył 2 złote medale w konkurencji kata indywidualne i kumite, a Julia Suszka zdobyła złoty medal w konkuren-

cji kumite open. Ponadto startujący Kacper Skąpski
zajął ostatecznie piąte miejsce w konkurencji kata.
W niedzielę 10.06.2018 zawodnicy UKS Błyskawica pojechali natomiast na Ogólnopolski Turniej
Karate WKF Hayashi CUP do Dopiewa . W zawodach tych udział wzięło 267 zawodników z 23 klubów min. z ( Kępno, Inowrocław, Kostrzyn nad Odrą
,Krosno czy Wrocław ).W zawodach świetnie zaprezentowali się zawodnicy Rokickiego klubu karate zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej z pośród startujących klubów. Nasi zawodnicy
trenowani przez Jarosława Kuca łącznie zdobyli 20
medali w tym, 11 złotych, 3 srebrne i 6 brązowych.
Złoty medal wywalczyli- Julia Bartecka w konkurencji fantom, Oskar Golak w konkurencji kihon,
Wiktor Jachalski w konkurencji Kumite, Antoni Kobusiński w konkurencji kumite, Bartosz Prusak w konkurencji kumite, Szymon Sniegocki w konkurencji
kata, Julia Suszka w konkurencji kumite i kumite
open, Michał Weber w konkurencji kata, Dominik
Suszka startujący w barwach klubu KuziSport w konkurencji kata i kumite.
Srebrny medal wywalczyli- Julia Bartecka w konkurencji kata, Paweł Grochowski w konkurencji kata,
Antoni Kobusinski w konkurencji kata.
Brązowy medal wywalczyli: Wiktor Jachalski
w konkurencji kata, Bartosz Prusak w konkurencji
kata, Szymon Śniegocki w konkurencji kumite, Michał Weber w konkurencji kumite, Franciszek Zyblerswech-Łaszewski w konkurencji kihon, Przemysław Zyguła w konkurencji kihon.
Zawody w Lesznie i Dopiewie były ostatnimi zawodami przed okresem letnim i wyjazdami obozowymi. Teraz będziemy czekali na nowy sezon i na
kolejne wyzwania sportowe. Na koniec pragnę podziękować wszystkim zawodnikom i zawodniczkom
za włożoną w ten sezon pracę treningową i osiągnięte wyniki. Szczególne podziękowania kieruję do
trenera UKS Błyskawica Jarosława Kuca który, dzieląc się swoją pasją z wychowankami przekazuje im
wiedzę, wsparcie, motywację. Trener jest wzorem
w podążaniu drogą karate.
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Udane starty zawodników UKS
Błyskawica zarówno podczas turnieju
w Lesznie, jak i w Dopiewie
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Udział w zawodach finansowany był ze środków
Gminy Rokietnica.
D.S.
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Kambodża
Cześć, czołem! W ostatnim artykule opowiadałem o Laosie i tym, jak poznałem nową koleżankę
z Brazylii – Jessicę. Mój pierwotny plan zakładał,
że pojadę bezpośrednio do Tajlandii. Jednak moja
towarzyszka chciała jechać do Kambodży, wkrótce mnie też do tego namówiła i razem ruszyliśmy
w dalszą drogę na południe. Ta decyzja, okazała się
dla mnie jedną z moich najlepszych podczas tej wyprawy, a dlaczego o tym za chwilę.
Nowy kraj był inny od Laosu, ludzie jakby spokojniejsi, mniej rozrywkowi i na pewno dużo bardziej pracowici oraz odpowiedzialni. Z czego wynikały te różnicę? Domyślam się, że mogło chodzić
o niesamowicie trudną historię tego kraju. Kiedy
w 1975 roku do władzy na czele z Pol Potem doszli Czerwoni Khmerowie, w Kambodży miała miejsce jedna z największych na świecie masakr i to na
swoich własnych obywatelach. Nowy przywódca,
którego komunistyczne idee kształtowały się jeszcze we Francji, na poważnie zajął się ich wprowadzaniem we własnej ojczyźnie. Zaczął od wygonienia ludzi z miasta na wieś, czyli w tym przypadku po
prostu do dżungli, a następnie zajął się ich selekcją.
W tamtym czasie każdy kto wyglądał na odrobinę
bardziej inteligentnego, na przykład ze względu na
noszenie okularów - podlegał eliminacji. Wówczas
ludzie umierali przede wszystkim z powodu masowych egzekucji oraz głodu. Tak przez 4 lata rządów
Pol Pota zginęło przynajmniej 10% obywateli, a według niektórych statystyk mogło to być nawet 25%...
Dzisiaj ten kraj jest kojarzony głównie z biedą, jak
się przekonałem nie bez powodu. Większość dróg
krajowych było piaszczystych. Na zdrowy rozum,
każdy człowiek mógłby dojść do wniosku, że ciężko
będzie się tam gdziekolwiek przemieszczać. Jednak
bardzo szybko się zorientowaliśmy, że nie będzie aż
tak źle. Autostop w Kambodży funkcjonował najlepiej ze wszystkich, dotychczas odwiedzanych przeze
mnie krajów. Kambodża okazała się rajem dla autostopowicza, tylko w ciągu jednego dnia, byliśmy
w stanie przejechać nawet 500 km. Wszystko oczywiście miało swoją przyczynę w ludziach.
Na początku zdarzyło nam się zabrać z facetem,
który swojego busa zatrzymywał dla każdego, kto
tylko pomachał mu na drodze. Brał tylu ludzi, ile to
tylko było możliwe, nie pobierając przy tym żadnych pieniędzy.
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Innym razem zabrał nas Pan, który ciągle się chichrał, przez to na początku wydawał się nam trochę
podejrzany. Niemal przez cały czas podróży w jego
„osobówce”, na tylnym siedzeniu była czwórka pasażerów. W końcu doszło do sytuacji, że ten rozchichrany kierowca wziął jeszcze jednego chłopaka
i usiadł razem z nim na swoim miejscu. Wówczas
ogółem było nas już 7. Mimo to on zdołał jeszcze
prowadzić auto, a nam udało się dotrzeć do Phnom
Penh. W stolicy dosłownie wysypaliśmy się z jego
wozu. Jakby tego było mało poczęstował nas jeszcze czymś do jedzenia i picia. Poznając takich ludzi,
ciężko było się czasem nie rozkleić.
Niestety poznaliśmy też kilka złych stron tego
kraju. Na pewno nie polecałbym tego miejsca na
samotną podróż dla młodej kobiety i to jeszcze autostopem. Myślę, że Jessica mogłaby to z całą pewnością potwierdzić. Po zmroku w miastach roiło się
od podejrzanych typów, męskich prostytutek w wersji trans, a na tablicach ostrzegawczych można było
przeczytać, że zjawisko pedofili dziecięcej miało tam
miejsce. W punktach turystycznych ceny wszystkiego potrafiły wzrastać nawet dwukrotnie. Nie brakowało cwanych kierowców Tuk – Tuków (tamtejszych
taxi), którzy nagminnie gnębili białych chcąc im naj-

pierw coś wcisnąć, a później oszukując, kompletnie
nie trzymając się wcześniejszych umów. Tych panów radziłbym omijać szerokim łukiem.
Jak dla mnie, dopiero Kambodża uwypukliła prawdziwą wartość autostopu. Ta forma poruszania pozwoliła nam zobaczyć miejsca, które zwykle nie były
dostępne dla normalnych turystów. A co najważniejsze poznaliśmy serca ludzi, którzy na co dzień
żyli w głębi tego kraju i było to tak mocne, że jeszcze co jakiś czas wraca do mojej głowy. Od tamtej
pory, kiedy tylko zawodzę się na innych albo na sobie, kiedy widzę skąpstwo albo brak zwyczajnej empatii, cofam się myślami do wszystkich tych dobrych
momentów. Właśnie dlatego każdemu polecałbym
przynajmniej raz wybrać się w podróż autostopem.
A skoro w tak biednym kraju to tak dobrze funkcjonowało, nasuwa się pytanie, czy bogactwo i dobrobyt może zmieniać ludzi na gorsze? Mój kolega
Józek, Słowak poznany przeze mnie w drodze autostopem z Węgier, potentat na rynku żywności wolnej od GMO, powiedziałby: „Prawdziwy rozwój następuje wtedy, kiedy idzie za tym rozwój moralny…”.
cdn.
Hubert Krupka
kontakt.hubertkrupka@gmail.com
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Kochani Czytelnicy,
„Jakże się cieszę, że żyję na świecie, w którym
istnieje październik! Jakież to byłoby okropne,
gdyby natychmiast po wrześniu następował listopad!”- zwykła powtarzać Ania Shirley, jedna z moich ulubionych bohaterek literackich. Nie sposób
się z nią nie zgodzić. W naszym kalendarzu zawitał właśnie październik. Mam nadzieję, że najbliższe
dni będą słoneczne i kolorowe, jak na polską złotą
jesień przystało, i zachęcą wszystkich do spacerów
na świeżym powietrzu. Natomiast długie jesienne
wieczory możecie wykorzystać na dobrą książkę,
chociażby taką o szkole, bo październik to już przecież szkoła w pełni. Dziś więc o moich ulubionych
książkach ze szkołą w roli głównej.
Na początek lektury dla najmłodszych szkolniaków
(i ich rodziców też). Alberta Albertsona 1 pokochałam jako rezolutnego przedszkolaka, a od pewnego
czasu kibicuję mu jako uczniowi. Nawet przez chwilę
zastanawiałam się, co się stało z moim ulubieńcem,
bo zrobił się nagle super grzeczny i zamyślony. Jeśli
chcecie dowiedzieć się dlaczego, polecam świetną
książkę Gunilli Bergstron. Problemu z nadmiarem
grzeczności nie mają za to moi pozostali bohaterowie. Madeline 2 to mała rezolutna dziewczynka z kultowej książki Ludwiga Bemelmansa, która
zawsze chodzi swoimi drogami, czym przyprawia
o zawrót głowy pannę Clavel. Z kolei Maciek 3 ,
pierwszoklasista, ma zawsze dobre intencje, tylko
z wykonaniem jakoś gorzej. W rezultacie dostaje
uwagę za uwagą, a jego mama zaczyna podejrze1

2

7

Konkurs nr 48
Skoro tematem przewodnim październikowego artykułu uczyniliśmy SZKOŁĘ, to pozostajemy
konsekwentni. Z pewnością wszyscy pamiętacie
słynną lekcję polskiego z „Ferdydurke” poświęconą Juliuszowi Słowackiemu.
Waszym zadaniem będzie przywołanie innej,
nie „Gombrowiczowskiej” lekcji, znanej z literatury. Kto wie, może wspólnie uda się nam ułożyć
cały tygodniowy plan? Do dzieła! Na odpowiedzi czekamy do końca października. Można je
zostawiać w bibliotece w Rokietnicy albo przesłać na adres zaczytanarokietnica@interia.pl .
Na uczestników konkursu czekają nagrody-niespodzianki.
5

9

6

12
10
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Cóż, szkoły w literaturze,
tak jak w życiu, chyba nie
da się uniknąć. Utwierdzam
się w tym przekonaniu biorąc do ręki najnowszą powieść Wojciecha Chmielarza „Żmijowisko”. Książka
traktuje o grupie trzydziestolatków, przyjaciół ze studiów, którzy co roku wyjeżdzają ze swoimi rodzinami
na wspólne wakacje. Tutaj
się zatrzymam, bo to już całkiem inna historia…
Pozdrawiam, Mariola
Sudoł-Szczepaniak
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cym w zbożu” Salingera czy
w „Czekoladowej wojnie”
Cormiera. Dziś najchętniej
sięgają po utwory słynnego
Johna Greena (Salingera
w wersji „light”). Książki
„Szukając Alaski” „Papierowe miasta” czy „Gwiazd
naszych wina” od kilku lat
cieszą się ogromną popularnością.

wać, że w rozrabianiu pomaga mu jakiś zły duch…
Miłe złego początki, bo jak się okazuje, im uczeń
starszy tym bardziej niesforny (przynajmniej pozornie). Drogę wytyczył niegdyś Koszmarny Karolek 4 , a teraz podążają za nim kolejni. Zuza Łobuza 5 , Jędrek, Tomek Łebski czy Greg Heffley
6 są często na bakier ze szkołą, a tymczasem
ich przygody biją rekordy popularności wśród
młodych czytelników.
Żeby nieco zdyscyplinować uczniów wróćmy na chwilę do prawdziwej klasyki… I cóż tu
mamy? „Kiedy będę duży kupię sobie klasę, tylko
po to żeby w niej grać w piłkę”, stwierdził kiedyś
kategorycznie najsłynniejszy francuski uczeń, czyli
„Mikołajek” 7 . Podejrzewam, że w Polsce też znalazłoby się co najmniej kilku zwolenników takiego
pomysłu. Ja, gdybym już miała wybierać szkołę bez
możliwosci zamieniania jej na jakiś inny obiekt, to
chyba udałabym się na ulicę Czekoladową do „Akademii Pana Kleksa” 8 . Są też takie, których wolałabym raczej uniknąć. Dla przykładu pensję panny
Michin, w której nauki pobierała „Mała księżniczka” 9 czy szkołę, do której trafiła tytułowa „Matylda”. O tak, z pewnością omijałabym je szerokim
łukiem. Choć oczywiście w opowieściach o Sarze
i Matyldzie rozczytywałam się kiedyś bez pamięci.
Skoro o szkołach dziś mowa nie sposób zapomieć
o słynnym Hogwarcie i Harrym Potterze 10 . Z drugiej strony, tak sobie myślę, że prawdziwym znawcą tematu jest właściwie Percy Jackson 11 , którego w ciągu sześciu lat wyrzucono z sześciu szkół,
aż wreszcie trafił do tej właściwej. To może jeszcze
coś bardziej „przyziemnego” dosłownie i w przenośni (też w kategorii czytelników w wieku 7-12 lat).
Mam na myśli przygody Amelii i Kuby 12 , czyli sympatycznego rodzeństwa, które przenosi się do nowoczesnego apartamentowca zwanego Zamkiem
i czwartą klasę rozpoczyna już w nowej szkole.
Jak się okazuje wątkek szkoły jest w literaturze
wszechobecny. Nie brakuje go także w książach dla
starszych nastolatków, choć tam jest często potraktowany o wiele poważniej, z wszystkim problemami, jakie mogą wyniknąć ze zderzenia młodego człowieka ze środowiskiem rówieśniczym i z regułami
szkolnymi, których zazwyczaj nie chce zaakceptować.
Niegdyś nastolatkowie zaczytywali się w „Buszują-
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SKŁAD OPAŁU PHU „OPAŁEK” Daniel Ciślak
Chludowo, u l. O bornicka 25
Oferuje WĘGIEL:
»» Kostka 30-32 KJ
»» Orzech 29,5 KJ
»» Ekogroszek 26-28 KJ
»» Brykiet niemiecki „Union”
(z węgla brunatnego)
»» Rozpałka sosnowa

»»WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH
POWYŻEJ
1 TONY –
TRANSPORT
GRATIS

Polski
WĘGIEL

Tel. 726 076 770
październik 2018
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Ville
Bonaparte
Rokietnica

Trzeci etap
mieszkaƒ
w sprzeda˝y
Sprawdź
naszą
ofertę

Zadzwoń
608 232 286
602 142 345

villebonaparte.pl

ul. Kolejowa 7, 62-090 Rokietnica

509-781-788

-10%
rabatu na wszystkie
usługi z tym kuponem!
- Wymiana oleju, filtrów, rozrządu
- Naprawa zawieszenia
- Naprawa hamulców
- Wulkanizacja, sprzedaż i wymiana opon
- Klimatyzacja - serwis oraz naprawa
- Diagnostyka komputerowa
- Pomoc przy zakupie samochodu
*Promocja ważna do 30.09.2018!
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Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska
w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1
posiada do
wydzierżawienia
kilka pomieszczeń
oraz plac na różną
działalność usługową
lub magazynową.
Telefon 602 248 307
Polecamy
Centrum Rokietnicy.

Ogłoszenia
drobne
Dam pracę
Firma poszukuje osoby do sprzątania
biura w Tarnowie Podgórnym.
Tel. 601 747 447.
Przyjmę murarza i pomocnika, kat. B
prawa jazdy. Tel. 886-016-056.

USŁUGI SZKLARSKIE
Od pomiaru do montażu

lustra • szkło malowane
• drzwi i ścianki szklane
• kabiny prysznicowe • balustrady
• inne wyroby ze szkła

NA WYMIAR
ZAPRASZAMY
www.staglass.pl
510 338 238
którego niebawem będzie otwarcie w
Rokietnicy, ul. Trakt Napoleoński 11.
Od kandydatek oczekujemy wysokiej
kultury osobistej, umiejętności obsługi
komputera oraz zaangażowania w
wykonywaną pracę.(wiek 25+).
Swoje aplikacje CV prosimy wysyłać:
biuro@vademecum-ksiegowosc.pl
Wszelkie informacje udzielamy pod
numerem tel. 784973259.

Szukam pracy
Zatrudnię do opieki nad starszą panią
Zaopiekuję się dzieckiem, przywiozę ze
raz w tygodniu na kilka godzin w Bytkoszkoły, zawiozę na dodatkowe zajęcia
wie. Kontakt: 792 894 569.
(mam samochód), pomogę w odrabiaZatrudnimy Panią do salonu z bielizną niu lekcji itp. Godziny obojętne.
damską oraz męską „Szafonierka”,
Tel. 606 87 44 57
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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań
to stowarzyszenie sportowe dwusekcyjne pełne pasji, miłości do sportu, chcące
osiągać szczyty sportowe. Stowarzyszenie
powstało w maju 2017 roku.
Celem sekcji Koszykówki na Wózkach są
rozgrywki ligowe oraz organizowanie i
uczestniczenie w turniejach towarzyskich
na terenie kraju i turniejach międzynarodowych.
Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, integracyjnym klubem sportowym, naszą drugą ważną sekcją jest grupa najmłodszych
adeptów Rugby w odmianie „TAG", która
jeszcze przed oficjalnym zarejestrowaniem
klubu osiągała sukcesy na arenie lokalnej i
nie tylko. Sekcja Rugby współpracuje m.in.
ze Szkołą Podstawową nr 61.
Wszystkie zaplanowane działania są nie
lada wyzwaniem ze względu na to, że
utrzymujemy się ze składek członkowskich. Zarząd oraz trenerzy działają w
naszym klubie charytatywnie, a zebrane
pieniądze przeznaczamy na sprawy organizacyjne klubu, takie jak obowiązkowe
szkolenia, opłaty związane z działalnością
klubu sportowego. Niestety brakuje nam
funduszy na specjalistyczne wózki do gry
w koszykówkę. Podobnie jest z opłatami
za halę i wyjazdami na sparingi.
Zapraszamy do odwiedzenia nas na letnich
treningach na boisku„Orlik" przy Zespole
Szkół Gimnazjalno-Licealnym nr 33, jesien-

nych treningach na hali „Arena” przy ul.
Wyspiańskiego oraz na naszym fanpage:
facebook.com/ikspoznan
Koszykówka na Wózkach to nie tylko sport
i aktywność ruchowa. To także rehabilitacja
ruchowa, społeczna, psychospołeczna dla
osób z niepełnosprawnościami ruchowymi różnego rodzaju. Staramy się poprzez
takie działania wyciągać osoby z domów i
zaktywizować je w społeczeństwie. Rugby
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„Tag” to świetna zabawa w ruchu, który
dzisiejszym najmłodszym jest bardzo potrzebny ze względu na coraz to bardziej
popularną „cyfrową” formę spędzania
wolnego czasu, a przecież wiemy, że dla
naszych najmłodszych pociech ruch to
samo zdrowie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z
naszym stowarzyszeniem. Jest możliwa
na wiele sposobów - od wymiany barterowej, wsparcia finansowego w postaci
sponsoringu lub wpłat na cele statutowe
naszego stowarzyszenia.

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
październik 2018
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Gabinet Kardiologiczny
Jolanta Miszczak-Śmiałek

KARDIOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Rokietnica, ul. Mickiewicza 29

TWÓJ DOMOWY

Rejestracja telefoniczna po godzinie 16.00

FACHOWIEC

tel. 662 950 068

Terminy przyjęć:   17 października 2018
		
14 listopada 2018
Echo serca © Holter zdarzeń © Holter EKG © Holter ciśnieniowy © EKG

PROTEZY ZĘBOWE
Całkowite (lekkie, dobre przyssanie) PRACOWNIA PROTETYCZNA
Częściowe: tworzywo różowe, przezroczyste - przeciwalergiczne, klamrowe, bezklamrowe
Szkieletowe: podniebienie sztuczne zredukowane do minimum, lekki metal i tworzywa
Protezy na miękkim podłożu, elastyczne: na dziąsła wrażliwe lub zanikłe, zmniejszają ucisk, polepszają
przyssanie Mikroprotezy (do 2 zębów)
Pracownia czynna:
Naprawy protez JEDNOOSOBOWE WYKONAWSTWO
wtorki 16.00-20.00 czwartki 16.00-20.00
Poznań Smochowice, ul. Sianowska 77

tel. 518-268- 039

• remonty
• wykończenia
• drobne naprawy
• szybko • czysto
• solidnie
tel.: 667 706 513

e-mail: skot1972@wp.pl

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, Markizy

ZAMÓW BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ
TEL. 501 70 90 18
email: biuro@rolety-doran.pl
Oferujemy:
 Rolety pokojowe  Markizy
 Rolety zewnętrzne  Moskitiery  Rolety Rzymskie  Maty
bambusowe  Żaluzje  Bramy

Specjalna oferta dla klientów
z Gminy ROKIETNICA

Informacja u naszego przedstawiciela.
SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ
NA www.rolety-doran.pl

Wywóz
nieczystości
płynnych
tel. 502 320 647
61 8145 426
PON-PT
9-20
SOB-NIEDZ 10-14

Sprzątanie:
biur, domów,
obiektów, po remoncie,
po budowie, czyszczenie grobów.
Mycie okien i witryn.
te l. 736 239 222
b i u r o@s p r z at a n i e c l e a n f r e s h. p l
w w w. s p r z at a n i e c l e a n f r e s h. p l

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
KRZYSZKOWO, UL. KOSZYCY 105 62-090 ROKIETNICA
61 814 52 47, 504-044-464, 513-127-853

✔
✔
✔
✔
✔

Nowe Instalacje
Przyłącza elektryczne
Przeróbki istniejących
instalacji
Pomiary elektryczne
Podłączanie płyt
indukcyjnych
(pieczątka do gwarancji)

601 780 274
USŁUGI REMONTOWE
płytki, panele, szpachlowanie, malowanie,
płyta nida gips
Krzysztof Ragan, ul. Szamotulska 1, Rokietnica

tel. 793-765-294

46

Czyszczenie różnymi
ścierniwami:
Zapraszamy
do skorzystania
suchym lodem,
sodą, mączkąusług:
szklaną, piaskowanie,
z naszych
korundowanie, mycie Karcherem, pranie tapicerek.

mycie dachów,
elewacji, kostki
Szerokie zastosowanie:
brukowej
• specjalistyczne
poligraﬁa, przemysł
spożywczy, metalowy,
tworzyw
sztucznych, komunalny,
czyszczenie
suchymmotoryzacja,
lodem
dom i ogród, itp.
• czyszczenie wykładzin
Czyszczenie:
• mycie
przeszkleń, witryn
dachów, elewacji, rynien, cegły, pieców,
sklepowych
sprzątanie
taśmociągów,
silników, •
form,
zbiorników, felg,
korozji, wykwitów, nagrobków, podjazdów, tarasów,
pobasenów,
budowach
i remontach
bruku, usuwanie graﬃti, itp.

czyszczeniedjas@gmail.com
Rokietnica, ul. Spokojna 18
WWW.DJAS.COM.PL
tel. 518-616-300
TEL. 507-023-610
WWW.DJAS.COM.PL
Rokietnica

październik 2018
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Płytkarz – profesjonalnie
tel. 660-070-232
łazienki - kuchnie - wg życzenia klienta
SKUP SAMOCHODÓW CAŁYCH I POWYPADKOWYCH

Ü z uszkodzonym
silnikiem
Ü zniszczonych
Ü zaniedbanych

PROMOCJA!
1h gry w bilard
od 8zł!

ORGANIZUJEMY
KOMUNIE
już od 99 zł/osobę

Złomowanie samochodów

601 33 12 18
październik 2018

e-mail: abcars@o2.pl

www.kupieautopoznan.pl
47
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SKŁAD OPAŁU
»» ORZECH 30 KJ
»» KOSTKA 28 KJ
»» KOSTKA 26 KJ
»» MIAŁ 29 KJ
»» MIAŁ 23 KJ
»» GROSZEK 30 KJ
»» WĘGIEL
BRUNATNY

POLSKI
WĘGIEL

»» KOKS
»» EKO GROSZEK 24 KJ
»» EKO GROSZEK 26 KJ
»» EKO GROSZEK 28 KJ

Na j w y
ższ
jakość a

»» DREWNO LIŚCIASTE
(AKACJA, BUK,
DĄB, JESION, WIĄZ,
BRZOZA), SOSNA,
GAŁĘZIÓWKA

O

W

i komercyjnie

WARGOWO II 81

OFERUJEMY:

M

RATY
DOWÓZ GRATIS
pow. 1 tony
do 25 km

tel. 530 130 159    Lipka Andrzej
www.lipka-wegiel-wargowo.pl
GARNITURY - MARYNARKI - SPODNIE - KOSZULE - KURTKI - BUTY

PORADNIA
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
– kompleksowa opieka
w ciąży
– USG, USG piersi
– badania prenatalne
– USG 3D/4D
– KTG
– kriochirurgia   – ...

Komercyjnie poradnie: endokrynologiczna,
urologiczna, proktologiczna, ginekologiczna,
neurologiczna i zdrowia psychicznego

Punkt pobrań do badań laboratoryjnych

SALON
MODY
MĘSKIEJ

od pon. do piątku 7.00-9.00, w soboty 7.00-10.00
Rokietnica
ul. Koszycy 15
Rejestracja:
tel. 793 21 58 49
e-rejestracja:
www.rokmed.pl

TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 100B
TEL. 61 896 47 49
KOM. 697 703 200
CZYNNE
PN-PT 11-19, SOB 10-14
SZEROKI ASORTYMENT ODZIEŻY MĘSKIEJ W ATRAKCYJNYCH CENACH

Studio reklamowe oferuje
przygotowanie graficzne i druk:
• ulotek • katalogów • czasopism
• książek • itp.
tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl

ZAPRASZAMY
DO ZAMIESZCZANIA REKLAM

TRANSPORT CIĘŻAROWY HDS
ZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNE
ROZBIÓRKI KARCZOWANIE DRZEW

Henryk Maziarz – Kiekrz, ul. Torfowa 4
tel. 61 848 27 26

tel. kom. 601 57 35 53

Studio Kwadrat
tel. 607 566 555, mn@kreator.com.pl
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